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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 9 випуску за 2022 рік інформаційно-бібліографічного бюлетеня «Україна у 

відгуках зарубіжної преси» представлені суспільно-політичні події Української 

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

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

тим, що відбувається в нашій країні про що свідчить 425 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 1–30 вересня 2022 року) 

 

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

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

 

Найбільшу активність у висвітленні української тематики за період дослідження 

з 1 до 30 вересня 2022 року проявляли зарубіжні ЗМІ США (10 % від загальної 

кількості відібраних публікацій), Франції, Угорщини та Великої Британії (по 8 %), 

Португалії, Туреччини, Боснії і Герцеговини (по 5 %) (див. діаграму 1). 

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

Слово» та журналом «Time», продовжують збільшувати кількість публікацій про 

Україну, досягнувши показника 10 % у загальній частці світових повідомлень на 

українську тематику. Американські журналісти та експерти традиційно значну увагу 

приділяють відносинам двох держав та наданню допомоги Україні в протистоянні з 

російським агресором. Ряд повідомлень із захопленням описує успішний контрнаступ 

української армії на сході та півдні України. Головний редактор журналу «Time» 

Я. Бреммер наголошує на тому, що з початку контрнаступу за короткий проміжок часу 

Україна повернула собі більше території, ніж росія захопила за кілька місяців, і настрій 

українського політичного та військового керівництва різко покращав. Цей успіх 

окрилює українські війська та дає їм надію на подальші успішні дії і визволення 

власних територій від загарбників. Однак американський оглядач не схильний 

переоцінювати цей успіх, застерігаючи, що війна буде й надалі жорстокою та 

тривалою. У ряді статей військові експерти США намагаються проаналізувати 

причини найдзвичайно успішної контрнаступальної операції Збройних Сил України. 

Запоруку успіху вбачають передусім у поєднанні українцями застосування військової 

допомоги і техніки західних союзників та реорганізації власної армії за зразком НАТО, 

вмілому командуванні офіцерів та завзятості й мужності українських солдатів. Журнал 

«Time» опублікував статтю про генерала В. Залужного і помістив його фото на 

обкладинку. Військові експерти та радники США показують головнокомандувача ЗСУ 

як приклад нового покоління українських військових керівників, які навчилися бути 

гнучкими та делегувати рішення командирам на місцях. Американські видання також 
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проводять паралелі між успіхами Збройних Сил України та зростанням кількості 

російських ракетних ударів по критичній інфраструктурі нашої держави, називаючи це 

актами помсти і відчаю, намаганням завдати значної шкоди цивільній інфраструктурі, 

тим самим викликавши відчуття відчаю серед українців і змушуючи їх припинити 

спротив. Разом із тим оглядачі відзначають цілком протилежний ефект – дії 

українських військ стають все рішучішими, а влада на чолі з Президентом 

В. Зеленським має чергові факти порушенння росіянами законів і звичаїв війни, які 

схиляють на бік українців широкі верстви світової спільноти та західних політиків, які 

раніше займали нейтральну позицію. Поступово європейські держави сходяться в 

тому, щоб заборонити росіянам вʼїзд до шенгенської зони. Черговим подразником для 

світової громадськості стане, на думку американських експертів, намагання провести 

«референдуми» про включення окупованих територій до росії. Колишній спеціальний 

помічник президента та старший директор у справах росії за Дж. Буша-молодшого 

Т. Грем та професор університету Чикаго, який спеціалізується на політичних й 

економічних проблемах росії, К. Сонін пояснюють читачам, що результати 

«референдумів» напевно будуть на користь приєднання до росії, оскільки вони будуть 

повністю зфальшовані. Своєю чергою, лондонська оглядачка «Time» Я. Серхан вважає, 

що для путіна анексія української території наразі має тактичні переваги – не зумівши 

через сім місяців реалізувати свої максималістські амбіції, російський лідер тепер 

змушений задовольнятися мінімальними успіхами та спробувати закріпити їх, 

позбавивши Україну західної підтримки. 

Французька щоденна газета «Le Monde» та щотижневий журнал «L’Obs», частка 

яких у висвітленні подій в Україні становить 8 %, інформують своїх читачів про 

перебіг бойових дій на сході нашої держави. За словами французьких оглядачів, 

українські війська вибрали дуже вдалі місце і час для початку контрнаступу, а 

російські війська проявили себе дуже неефективно в обороні, що дало змогу українцям 

за лічені дні відвоювати величезні території, які були втрачені на початку воєнної 

кампанії. Такі успіхи, за визначенням журналістки «Le Monde» С. Кауфман, додають 

наснаги українським політикам і військовим, які вже наголосили, що бойові дії 

завершаться перемогою України із виходом українських військ на кордони 1991 року. 

Французькі ЗМІ продовжують обговорювати масштаби руйнувань в Україні та обсяги 
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необхідної допомоги нашій державі. За інформацією аналітичного центру German 

Marshall Fund of United States, понад сорок країн і міжнародних організацій 

домовилися з Києвом про контури майбутньої реконструкції, яка оцінюється в понад 

100 млрд дол. (101 млрд євро) лише для відновлення пошкодженої інфраструктури, але 

загалом, за даними української влади, 750 млрд дол. Окремим напрямом допомоги 

Україні є постачання військової техніки та боєприпасів. Французька влада досить 

стримано погоджується на нові поставки зброї для України. За даними національних 

видань, Париж офіційно визнає щонайбільше поставку до Києва обладнання на «понад 

160 мільйонів євро», зокрема вісімнадцяти самохідних гармат «Цезар», які прийшли на 

зміну TRF1 у французькій армії. Водночас у пресу просочилася інформація про те, що 

Україна закупила невстановлену кількість буксируваних гармат TRF1 у французької 

компанії S2M Equipment, і ця операція була схвалена урядом Франції. Більш докладно 

французькі оглядачі повідомляють про чергові рішення у форматі «Рамштайн», де 

представники понад сорока країн світу погодили нові зобовʼязання надання допомоги 

Україні. Так, Норвегія запропонувала 160 ракет Hellfire і прилади нічного бачення, 

Німеччина – зимову військову форму, Нідерланди – навчання з розмінування, а США – 

комплексну допомогу в розмірі 675 млн дол. Французькі журналісти окремо 

відзначають певні успіхи української влади в боротьбі з корупцією, реформуванні 

юстиції, забезпеченні верховенства права. Наголошується на тому, що позитивна 

динаміка перспективи вступу України до Європейського Союзу, що відкрилася в 

червні, дала новий поштовх демократії в нашій державі. Проблематика подолання 

світової продовольчої кризи напряму повʼязується із війною в Україні. Французькі 

експерти на шпальтах ЗМІ розмірковують про те, чи вдасться після розблокування 

експорту зерна з українських портів стабілізувати ситуацію в африканських країнах, 

населення яких потерпає від нестачі продуктів харчування.  

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

подій в Україні також становить 8 %, головним чином порушують питання 

гуманітарної допомоги Україні та тих проблем, які є ключовими для нашої держави. 

Разом із тим окремі журналісти вказують на спроби угорського уряду перебільшити 

свою роль у наданні допомоги українцям. Так, оглядач газети «Nepszava» З. Батка 

відзначає розбіжності у кількості українських біженців в Угорщині, яку наводять 
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міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини П. Сіярто (1,5 млн осіб) та 

ООН (1,42 млн осіб), а також зауважує, що лише 29903 особи звернулися за видом на 

проживання. На думку автора статті, угорський уряд публікує перебільшені дані 

кількості людей, які переїжджають з України до Угорщини, щоб показати роль уряду у 

вигідному світлі. З іншого боку, угорські видання підкреслюють, що Угорщина рішуче 

засуджує російську агресію проти України, яка завдала величезних людських 

страждань та руйнувань і серйозно вплинула на світовий порядок. Наводяться слова 

Президентки Угорщини К. Новак, яка заявила, що угорці стоять поряд з українцями від 

початку конфлікту і ще досі триває найбільша гуманітарна акція в історії Угорщини. У 

ЗМІ оприлюднено результати діяльності в Україні слідчої комісії, створеної Радою з 

прав людини ООН. Зазначається, що слідчі знайшли докази великої кількості страт, 

включаючи тіла зі зв’язаними руками, перерізаними горлами та вогнепальними 

пораненнями в голову. Е. Мозе, який очолює Слідчу комісію щодо України, на 

засіданні Ради ООН з прав людини в Женеві розповів, що слідчі ідентифікували жертв 

сексуального насильства у віці від 4 до 82 років. Угорські ЗМІ відзначають потужний 

ефект на перебіг подій на фронті військової допомоги західних держав. Із посиланням 

на главу військового комітету НАТО адмірала Р. Бауера підкреслено той факт, що в 

Україну потрапляє дедалі більше нової сучасної зброї. За словами Р. Бауера, бойові дії 

ЗСУ докорінно змінили характер сучасної війни: з’явилося цікаве поєднання 

громадянської та військової співпраці. Як приклад наводиться Starlink, завдяки якому 

Україна отримала можливість використовувати низькоорбітальну супутникову 

інтернет-систему. Крім того, відзначено значну інтенсивність застовування Україною 

бойових дронів. Ідеться не лише про славнозвісні байрактари, а й про інші типи 

розвідувальних та ударних безпілотних систем, які завдають значних втрат росіянам. 

Окрема увага в угорських ЗМІ приділяється економічному становищу України. 

Наголошується на тому, що дефіцит бюджету складає 5 млрд дол. на місяць, що 

становить майже 30 % довоєнного ВВП України. Сьогодні одну третину доходної 

частини українського бюджету забезпечують надходження податків, а іншу – 

міжнародна допомога. В умовах війни прогнозований спад у розмірі близько 30 % у 

2022 року – не такий уже й поганий результат, переконані угорські експерти.  



Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

10 

ЗМІ Великої Британії, представлені в огляді щоденними виданнями «The 

Guardiаn» та «The Independent», так само охоплюють частку 8 % від усіх зарубіжних 

публікацій про Україну. Інформуючи про щорічну зустріч лідерів на Генеральній 

Асамблеї ООН, журналісти наголошують, що вона була зосереджена на вторгненні 

росії в Україну. Світові лідери висловили занепокоєння щодо того, що конфлікт 

перевернув геополітичний порядок, неодноразово порушував питання ядерної 

катастрофи та розв’язав продовольчу й енергетичну кризи. Оцінючи економічні 

прогнози, британські експерти вказують на вплив війни в Україні на світову економіку. 

На глобальні проблеми, спричинені війною, посилається новообрана британська 

премʼєрка Ліз Трасс. Вона заявила, що готова прийняти «важкі рішення», щоб 

забезпечити зростання економіки. Британські оглядачі багато пишуть про ті загрози 

мирному населенню і цивільним обʼєктам, які щодня є наслідком російської агресії в 

Україні. Так, «The Independent» у редакційній статті пише, що війна, спричинена 

вторгненням росії в Україну, змушує міжнародні організації, а не лише МАГАТЕ, 

розгортати групи під час активних бойових дій для наведення порядку навколо 

українських АЕС, притягнення до відповідальності за військові злочини та 

ідентифікації загиблих. В іншій статті видання повідомляється про розстріл росіянами 

колони з гуманітарною допомогою, яка прямувала на окуповану росією територію.  

Щодо активності зарубіжної преси у висвітленні подій в Україні, то лідерство й 

надалі залишається за американською газетою «New York Post», частка якої у 

висвітленні українського питання складає 5,65 %. Друге і третє місця за кількістю 

повідомлень про події в Україні ділять між собою британська «The Guardiаn» та 

щоденна газета в Боснії і Герцеговині «Dnevni avaz» (по 5,41 %). Далі йдуть: 

французький щотижневий журнал «L’Obs» (4,71 %), польська «Rzeczpospolita», 

угорська «Magyar Nemzet» та турецька «Daily Sabah» (по 4,47 %) (див. діаграми 2, 3). 

Оглядачі американської газети «New York Post» упродовж аналізованого 

періоду переважно інформують своїх читачів про успіхи української армії на 

харківському та херсонському напрямках. Особливо відзначено взяття під контроль 

ЗСУ життєво важливого центру постачання – міста Куп’янськ. Із посиланням на 

Президента України В. Зеленського зазначається, що це може означати вирішальний 

перелом у війні з росією. Уже традиційно на шпальтах видання висвітлюється 
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тематика надання військової, технічної та фінансової допомоги нашій країні. У цьому 

контексті повідомляється про неоголошений візит до Києва Державного секретаря 

США Е. Блінкена. Перший дипломат США зустрівся з високопоставленими 

українськими посадовцями в столиці й поінформував про те, що адміністрація Д. 

Байдена шукає 2 млрд дол. довгострокового іноземного військового фінансування для 

України та 18-ти її європейських сусідів і членів НАТО, які «піддаються найбільшому 

ризику майбутньої російської агресії». З іншого боку, «New York Post» відзначає, що 

українські офіційні особи «тихо» лобіюють у США інтереси щодо постачання зброї. 

Зокрема, українські урядовці все ще шукають системи ППО Patriot та винищувачі F-

16 для боротьби з російськими військами й укладають довгострокові фінансові угоди 

для досягнення своїх цілей. Така діяльність приносить свої плоди, резюмують 

оглядачі видання. Так, Пентагон оголосив, що США надішлють Україні ще на 1,1 

млрд дол. військового обладнання. Пакет включатиме 18 додаткових артилерійських 

ракетних систем високої мобільності, або HIMARS; 150 Humvee; 150 тактичних 

автомобілів для буксирування зброї; 40 вантажівок і 80 причепів для переміщення 

важкої техніки; два радари для безпілотників; захищені системи зв’язку та 

спостереження; бронежилети. Значну увагу американські журналісти приділяють 

питанням ядерної безпеки обʼєктів на території України. Докладно описується візит 

на Запорізьку АЕС інспекторів ООН, які заявили, що фізична цілісність 

підконтрольної росії ЗАЕС була неодноразово «порушена», що призвело до 

структурних пошкоджень. В іншій статті видання після обстрілу російськими 

військами міста Нікополь, що знаходиться на протилежному березі Дніпра від 

Запорізької АЕС, наголошується, що гендиректор Міжнародного агентства з атомної 

енергії ООН Р. Гроссі попередив Раду Безпеки ООН, що на Запорізькій АЕС може 

статися «щось дуже, дуже катастрофічне». Побоюючись ядерної катастрофи, 

МАГАТЕ закликало росію та Україну створити навколо АЕС «зону ядерної безпеки».  

Британська щоденна газета «The Guardiаn» повідомляє, що український 

контрнаступ на харківському напрямку виявився надзвичайно успішним завдяки 

вдало проведеній дезінформаційній кампанії. Тривалий час поширюючи інформацію 

про підготовку масованого наступу на півдні України, українці добилися того, що 

росія перекинула туди значну частину своїх військ з інших напрямків, тим самим 
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оголивши фронт. Однак ця причина, за словами журналістів видання, далеко не 

єдина. Експерт із наземних бойових дій з Королівського об’єднаного інституту 

оборонних досліджень Д. Вотлінг вважає, що моральний дух є найважливішим 

фактором для сухопутних військ, і Україна продемонструвала це західним 

прихильникам. У той час, як деякі українські солдати проходять підготовку в таких 

країнах, як Велика Британія, новобранці з російської сторони виходять із в’язниць. 

Експерт прогнозує, що такий контраст між цілеспрямованістю та найманством, 

ймовірно, посилиться 2023 року та відіграє вирішальну роль у продовженні війни, 

якщо припустити, що Захід підтримуватиме Україну. Журналіст «The Guardian» 

Л. Гардінг в авторській статті пише про напад росії на рідне місто Президента 

України В. Зеленського. Вісім крилатих ракет потрапили до насосної станції Кривого 

Рогу, що міністр закордонних справ України Д. Кулеба назвав боягузливим актом 

терору. Голова військової адміністрації Кривого Рогу О. Вілкул повідомив, що росія 

знову завдала удару крилатими ракетами по місту, зруйнувавши греблю водосховища 

і викликавши велику повінь. Видання також інформує про інші численні терористичні 

атаки росіян по цивільних обʼєктах України. Зокрема, російські окупанти завдали 

ракетного удару по околиці Запоріжжя і влучили в цивільну гуманітарну колону. 

Люди стояли в черзі на виїзд на тимчасово окуповану територію, щоби забрати 

власних родичів, відвезти їм допомогу. За попередніми даними, російські війська 

випустили 16 ракет із ЗРК С-300.  

Щоденна газета в Боснії і Герцеговині «Dnevni avaz» вперше за кількістю 

повідомлень про Україну піднялася до рівня провідних світових видань. Журналісти 

газети описують успіхи української армії, доводячи ефективність постачання західних 

озброєнь. У ряді статей наводиться перелік видів озброєнь, які надають нашій державі 

окремі західні партнери, а також подається інформація про те, які держави вже 

навчають або погодилися навчати українських військових. Вперше констатується 

визнання головнокомандувачем Збройних Сил України В. Залужним того факту, що 

українські сили завдали ракетних ударів по російських базах у Криму. Військовий 

експерт Б. Зечевич в інтерв’ю виданню розповідає, що за півроку російського 

вторгнення українці мали інструкторів з НАТО, в основному американських, а також 

отримували супутникову інформацію, навчилися використовувати отриману нову 
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зброю. На думку Б. Зечевича, росіяни продовжують недооцінювати Україну, а через 

значну кількість убитих високопоставлених офіцерів і постійну зміну командирів 

мають неправильне уявлення про свої війська на місцях. Своєю чергою, військовий 

оглядач А. Прленд прогнозує, що подальший хід війни залежатиме від готовності 

Заходу продовжувати активно підтримувати Україну, наголошуючи, що для України 

принципово важливо, чи знайде Європа цієї зими вихід з енергетичної кризи і чи 

продовжить її підтримувати, тоді українська армія буде здатна проводити 

широкомасштабні наступальні операції. «Dnevni avaz» цитує звіт американського 

аналітичного центру «Інститут вивчення війни», який повідомив, що наказ путіна про 

мобілізацію частини російського «навченого» резерву, тобто осіб, які пройшли 

обов’язкову військову службу, не створить значної бойової переваги росії протягом 

кількох місяців. Цього може бути достатньо для підтримки нинішнього рівня 

чисельності російських військовослужбовців у 2023 році і за рахунок компенсації 

російських втрат. Таким чином, за висновками американського аналітичного центру, 

часткова мобілізація росії не позбавить Україну можливості звільнити більшу частину 

її окупованої території протягом зими. Оглядачі «Dnevni avaz» також інформують 

читачів про злочини російських військових в Україні. Зазначається, що братську 

могилу з тілами близько 440 осіб було виявлено в м. Ізюм після того, як українці 

звільнили місто від російської армії. Начальник слідчого управління Нацполіції 

Харківської області С. Болвінов заявив, що всі тіла будуть ексгумовані та доставлені 

для судово-медичної експертизи в рамках масштабної роботи поліції разом із 

прокуратурою та іншими слідчими щодо збору доказів про підозрюваних у скоєнні 

злочинів російських військових.  

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 (70 %). 

Безпосередньо російському вторгненню в Україну в оглядах зарубіжних ЗМІ 

приділено значно менше уваги (30 %) (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 – 52 %, 

вплив російського вторгнення в Україну на світову економіку – 12 %, збройна 
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допомога Україні – 9 %, санкції проти росії та гуманітарна й медична допомога 

Україні – по 7 %, політика щодо біженців з України – 3 % (див. діаграму 8).  

Найчастіше роль і місце нашої держави у світовій політиці висвітлювали: 

угорська «Magyar Nemzet» та американська «New York Post» – по 6 %, газета Боснії і 

Герцеговини «Dnevni avaz», турецька «Daily Sabah» та угорська «Nepszava» – по 5 %, 

португальська «Correio da Manhã», британська «The Guardiаn», австрійська «Die 

Presse» і польська «Rzeczpospolita» – по 4 % відповідно (див. діаграму 9).  

Реакція світових політиків, діячів та організацій протягом аналізованого періоду 

передусім була прикута до російсько-української війни, енергетичної та продовольчої 

криз у світі. Як відзначає оглядач «The Guardian» Г. Рассел, вторгнення росії в 

Україну та подальша глобальна енергетична криза стали головними пріоритетами 

зовнішньої політики для нової британської Прем’єр-міністерки Л. Трасс, оскільки 

вона та американський Президент Д. Байден пообіцяли зміцнити свої відносини перед 

обличчям агресії путіна. Дзвінок Л. Трасс Д. Байдену відбувся після розмови з 

Президентом України В. Зеленським і був зосереджений на тому, що вона назвала 

«надзвичайними економічними проблемами, викликаними війною путіна». Білий дім 

повідомив, що лідери обговорили тісну співпрацю, щоб допомогти Україні 

«захиститися від російської агресії». Турецька «Daily Sabah» аналізує спільну 

пресконференцію у Брюсселі держсекретаря США Е. Блінкена та Генерального 

секретаря НАТО Є. Столтенберга. Останній заявив, що війна в Україні входить у 

критичну фазу – українські війська змогли зупинити наступ москви на Донбасі, 

завдати удару у відповідь та повернути частину території. Водночас Є. Столтенберг 

попередив, що Україна та НАТО мають бути готовими до довгострокової 

перспективи, закликавши союзників продовжувати надавати підтримку Україні, тому 

що «це має велике значення на місцях». Хорватський дипломат і політик М. Гранич 

на сторінках видання «Vecernji list» робить висновок про те, що агресія росії проти 

України матиме серйозні фінансові, енергетичні та економічні наслідки для всього 

світу, а особливо для ЄС. На його переконання, міжнародний порядок, встановлений 

після Другої світової війни, був безповоротно змінений російською агресією проти 

України. Разом із тим окремі європейські політики й надалі виступають за діалоз з 

путіним. Так, «L’Obs» наводить слова Президента Франції Е. Макрона, який 
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продовжує виступати за діалог з росією, сказавши, що «ми повинні припустити, що 

завжди можемо продовжувати розмовляти з усіма», особливо з тими, з ким ми не 

спілкуємося. Президент Франції є одним із небагатьох європейських лідерів, які 

розмовляли з президентом росії путіним після того, як росія вторглася в Україну 24 

лютого. Своєю чергою, заступник постійного представника Китаю Г. Шуан, якого 

цитує «People’s Daily», на засіданні Радбезу ООН щодо України заявив, що через 

понад шість місяців після початку російського вторгнення в Україну, запеклі бої все 

ще тривають, і на поле бою надходить все більше зброї та боєприпасів, що створює 

тривожну перспективу затяжного та розширеного конфлікту. Посол Китаю вважає, 

що постачання зброї Україні не принесе миру, а Китай і надалі «стоятиме на боці 

миру, діалогу та на боці людства і відіграватиме конструктивну роль у належному 

врегулюванні російсько-української війни». 

Вплив російського вторгнення в Україну на світову економіку у зарубіжних 

ЗМІ розглядається головним чином крізь призму посилення інфляційних тенденцій у 

більшості світових держав, загроз сталого енергозабезпечення європейських держав в 

умовах опалювального сезону та необхідність подолання продовольчої кризи, 

особливо в країнах Африки. Європейські країни запроваджують як національні заходи 

реагування на подолання кризи, так і шукають способи колективного вирішення 

проблеми. Євростат оприлюднив дані за серпень по всіх країнах ЄС, які свідчать про 

те, що хліб, один із предметів першої необхідності, подорожчав на 18 % порівняно з 

минулим роком. Як наголошує журналістка румунського видання «Evenimentul zilei» 

М. Пана, виробники по всій Європі скаржаться, що ціни на всі продукти харчування 

досягли неприйнятного рівня і що уряди повинні вжити заходів щодо цього. 

Основною причиною, що призвела до такої ситуації, на думку журналістки, є війна 

між росією та Україною, яка спричинила подорожчання електроенергії. Приклад 

спільної ініціативи щодо подолання кризи наводить болгарський «Дневник». Видання 

повідомляє, що Сербія, Албанія та Північна Македонія вирішили допомогти одна 

одній щодо нестачі енергії і продовольства взимку та попросити допомоги у ЄС. Це 

сталося на зустрічі регіональної ініціативи «Відкриті Балкани» у Белграді. Президент 

Сербії А. Вучич, прем’єр-міністри Албанії та Північної Македонії Е. Рама та 

Д. Ковачевські домовилися про створення органу, який допоможе урядам трьох країн 
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ділитися надлишками енергії та продовольства. Водночас є противники такої 

політики. Так, «Dnevni avaz» цитує заяву Президента Хорватії З. Мілановича, який 

сказав, що «дурна політика» Європейського Союзу щодо війни в Україні не на 

користь Хорватії, а Євросоюз не може спільно допомогти в енергетичній кризі, 

спричиненій війною в Україні. На його думку, через війну в Україні та європейські 

санкції проти росії, яка досі була найбільшим постачальником газу до Європи, «кожна 

країна має постояти за себе». Як повідомляє «El Mundo», пакет заходів іспанського 

уряду спрямований на зменшення впливу інфляції на 2,7 мільйона людей із низьким 

рівнем доходу. Метою цієї допомоги, на яку уряд виділив 540 млн євро, є 

«пом’якшення згубного впливу підвищених цін, спричинених енергетичною кризою 

та вторгненням росії в Україну в ситуаціях економічної вразливості».  

Дослідники в США та Уругваї змоделювали ймовірний вплив війни в Україні 

на ціни на пшеницю та кукурудзу в найближчі 12 місяців, розглянувши різні сценарії. 

Згідно з дослідженням, оприлюденим турецькою «Daily Sabah», вторгнення росії в 

Україну може призвести до зростання довгострокових цін на зерно більш ніж на 7 %. 

Дослідник зі Школи суспільних та екологічних питань ім. О’Ніла в США 

Д. Дюмортьє заявив, що зараз не зрозуміло, чи зможуть інші виробники зерна 

задовольнити світовий попит, а це означає, що ціни можуть зрости навіть більше, ніж 

прогнозується в моделях. Регіональний координатор Субрегіонального офісу 

Програми розвитку ООН/ПРООН для Західної та Центральної Африки Н. Тікум у 

колонці в «Le Monde» пояснює, що аби уникнути ризику дефіциту продовольства, 

спричиненого російсько-українською війною, африканські країни відмовляються від 

проса, сорго, кукурудзи та ячменю, що традиційно вирощуються в Африці, на користь 

пшениці. Українське зерно повільно переміщується вантажними суднами по світу 

після угоди від 22 липня між москвою та Анкарою про створення безпечних 

транспортних шляхів. Автор шукає відповіді на питання, чи вистачить 20–25 

мільйонів тонн української пшениці та кукурудзи, заблокованих у чорноморських 

портах, щоб заповнити дефіцит, викликаний в Африці російсько-українським 

конфліктом і шаленою посухою? У цьому контексті турецька «Daily Sabah» інформує, 

що в рамках угоди з українських портів були відправлені 86 суден, що доставили 2 

мільйони тонн сільгосппродукції до 19 країн. Новий найбільший конвой суден-
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зерновозів, що перевозять понад 282 тис. тонн сільськогосподарської продукції, 

відправився з українських портів. Інше турецьке видання уточнює, що на суднах з 

України перевозили не лише пшеницю, а й насіння соняшнику, шрот, олію, ячмінь, 

кукурудзу, сою, цукровий буряк, горох і ріпак. 

Російське вторгнення в Україну в іноземних ЗМІ за структурою висвітлених 

питань виглядає таким чином: військові дії ЗСУ, ТРО, партизанів – 28 %, екологічний 

тероризм російської армії в Україні – 17 %, дії російських окупантів та колаборантів в 

Україні – 13 %, діяльність української влади – 8 %, реакція українського суспільства – 

6 % (див. діаграму 6). 

Російське вторгнення в Україну найчастіше висвітлювалося британською 

газетою «The Guardiаn» та американським журналом «Time» (по 8 %), газетою Боснії і 

Герцеговини «Dnevni avaz» (7 %), французькими щотижневим журналом «L’Obs» та 

газетою «Le Monde», польською газетою «Rzeczpospolita» та щоденним виданням 

української діаспори в Італії «Українська газета» (по 6 %) (див. діаграму 7). 

Бельгійська «POLITICO» пише про досягнення Україною «тактичних успіхів» у 

перший тиждень свого контрнаступу проти російської армії. Як наголошує 

журналістка видання К. Галардо, Київ попередив, що операція з повернення 

українських територій буде повільною, але західні офіційні особи заявили, що є 

ознаки того, що наступ, який українці розпочали, вже приніс деякі тактичні успіхи. На 

їхню думку, контрнаступ не «змете» російські війська з України найближчим часом, 

проте успіх у відвоюванні Херсонської області та здобутті контролю над західним 

берегом Дніпра буде «справді значущим». Старший радник з безпеки у Центрі 

стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні М. Канчіан в інтервʼю 

виданню «Time» пояснює, що окрім свого географічного значення, Херсон є 

важливою метою для Києва. Повернення Херсона доведе західним союзникам 

України, що вона може ефективно використати всі передові системи озброєння, які їй 

надали. М. Канчіан додає, що український успіх у Херсоні закладе основу для 

«ширшого» контрнаступу навесні, піднявши бойовий дух ЗСУ та забезпечивши 

контроль на півдні, а також переконавши союзників у можливостях української армії. 

Польський оглядач А. Ломановський на шпальтах «Rzeczpospolita» зазначає, що армія 

путіна залишає міста і села, до яких Збройні Сили України навіть близько не 
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наближалися, чутка, що ЗСУ близько створює паніку та спонукає до втечі російських 

військових. Наприклад, російська армія вирішила залишити окупований Вовчанськ, 

розташований за 50 км на північний схід від Харкова та за 5 км від російського 

кордону. Французький тижневик «L’Obs» із посиланням на експертів американського 

аналітичнго центру «Інститут вивчення війни» зазначає, що втрата контролю над 

містом Ізюм, що на річці Сіверський Донець у Харківській області, є найбільшою 

поразкою росії у війні проти України з часу звільнення Збройними Силами України 

Київської області. Американські експерти стверджують, що відновлення контролю 

над Ізюмом, серед іншого, знімає загрозу російського наступу на Донецьку область з 

північного заходу. Західні видання активно висвітлюють дії у тилу ворога українських 

диверсантів і партизанів, а також нанесення точкових ракетних ударів по місцях 

дислокації ключових колаборантів. Л. Хардін на шпальтах «The Guardian» пише про 

те, що росія звинуватила Україну в завдаванні точкових ударів у містах Херсон та 

Луганськ проти місцевих чиновників, які співпрацюють з москвою. Генеральний 

прокурор так званої ЛНР С. Горенко помер на місці події внаслідок вибуху. У місті 

Бердянськ було вбито заступника голови адміністрації О. Бойка та його дружину, яка 

очолювала комісію з підготовки «референдуму» про приєднання Запорізької області 

до росії. Такі дії деморалізують не лише колаборантів, а й російських військових.  

Екологічний тероризм російської армії в Україні другий місяць поспіль 

залишається серед ключових новин зарубіжних ЗМІ. Більшість зарубіжних видань, 

представлених в огляді, поінформували своїх читачів про прибуття місії МАГАТЕ до 

Запорізької атомної електростанції. Японська «Japan Тoday», американська «New York 

Post», бельгійська «POLITICO», британська «The Independent», китайська «People’s 

Daily» та ряд інших інтернет-ресурсів передрукували заяву генерального директора 

МАГАТЕ Р. Гроссі, який наголосив на ризиках Запорізької АЕС та на намаганні 

запобігти потенційній ядерній катастрофі. Місія Р. Гроссі полягає в чергуванні певної 

кількісті інспекторів, які могли б стежити за діяльністю станції. Разом із тим 

генеральний директор МАГАТЕ уточнив, що МАГАТЕ відповідатиме не за 

визначення походження пострілів на Запорізькій АЕС, а за цілісність системи та її 

функціонування. Р. Гроссі додав, що Україна і росія погодилися на постійне 

перебування двох інспекторів МАГАТЕ на станції і їх подальша присутність 
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дозволить агентству ООН надавати міжнародній спільноті незалежну інформацію про 

ситуацію на АЕС. Французький журнал «L’Obs» повідомляє, що інспектори МАГАТЕ 

побачили російських військових, їхній транспорт і техніку на Запорізькій АЕС, 

зокрема кілька військових вантажівок у машинних залах на першому поверсі. Тому 

агентство радить прибрати весь транспорт із районів, де це може вплинути на роботу 

систем безпеки та обладнання. Американське видання «Time» також звертає увагу на 

те, що Президент Туреччини Р. Т. Ердоган запропонував взяти на себе роль 

«посередника» у питанні Запорізької АЕС під час телефонної розмови з президентом 

росії путіним.  

Упродовж аналізованого періоду переважна більшість зарубіжних оглядачів у 

висвітленні української проблематики займала нейтральну позицію (70,12 %). 27,29 % 

повідомлень мали виражене позитивне спрямування, а лише 2,59 % – негативне (див. 

діаграму 10). 

Найчастіше зарубіжні ЗМІ з нейтральних позицій висвітлювали хід бойових дій 

на території України, діяльність української влади, економічне становище та 

фінансову політику нашої держави, надання допомоги Україні, плани повоєнного 

відновлення України тощо. Загалом у нейтральних тонах місце і роль України у 

світовій політиці представлені в 221 повідомленні. 66 повідомлень носять чітко 

виражений позитивний контент, а 11 – негативний. Що стосується висвітлення 

безпосередньо російського вторгнення в Україну, то тут теж істотно переважали 

нейтральні повідомлення (77 статей і повідомлень). 50 статей мали виражену 

позитивну тональність, при цьому негативних статей не було взагалі (див. діаграму 

11). 

Лише нейтральна тональність статей прослідковується в матеріалах ЗМІ Швеції 

(«Aftonbladet»), Чехії («Aktuálně.cz»), Румунії («Evenimentul Zilei»), Латвії 

(«Neatkarīgā Rīta Avīze»), Словаччини («Nový Čas»), Естонії («Eesti Päevaleht»), 

Аргентини («La Nación»), Пакистану («The News») та Греції («eКathimerini») (див. 

діаграму 12). 

Шведська «Aftonbladet» пише про ініціативи української влади об’єднати 

західних політиків у протистоянні з російським агресором. Повідомляється, зокрема, 

про виступ перед Генеральною Асамблеєю ООН Президента України В. Зеленського, 
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під час якого він перерахував злочини, які були вчинені в Україні. В. Зеленський 

зажадав позбавити росію права вето у Раді Безпеки ООН та заборонити росіянам 

виїжджати до інших країн. У ході виступу Президент України представив «формулу 

миру» – п’ять умов, які, на його думку, необхідно виконати за допомогою союзників, 

щоб зупинити росію. На противагу цьому, С. К’єркегор в авторській статті в 

«Aftonbladet» пише про звернення до народу путіна, в якому російський диктатор 

ясно дав зрозуміти про можливе використання ядерної зброї. Чеське видання 

«Aktuálně.cz» пише про те, що Україна хотіла би отримати від США ракетний 

комплекс ATACMS із дальністю 300 км, однак президент США Д. Байден поки не 

бажає надати Києву необхідні установки, вважаючи, що таким чином він не дає 

путіну привід для можливої ескалації конфлікту. Разом із тим Білий дім, Пентагон і 

спецслужби США знову стурбовані можливістю того, що путін вдасться до 

небезпечної ескалації протидії. В іншій статті видання чеська журналістка 

А. Догналова зауважує, що війна в Україні частково змінила ставлення чехів до 

біженців, але, за даними Єврокомісії, воно все ще негативне. Google запускає 

кампанію в Чехії, щоб допомогти послабити антиімміграційні настрої та познайомити 

чехів з прийомами маніпуляторів у соціальних мережах. Латвійська «Neatkarīgā Rīta 

Avīze» інформує своїх читачів про розмову міністра оборони Латвії А. Пабрікса та 

міністра оборони України О. Резнікова про потреби України, які включають зимову 

форму та інші предмети, необхідні для холодної погоди та майбутніх боїв. За 

результатами розмови А. Пабрікс заохочує спрямувати кошти, зібрані для закупівлі 

військового безпілотника «Bayraktar», на зимовий одяг та інші потреби українців, а 

також до переорієнтації підтримки Латвії та пожертвувань населення на допомогу в 

підготовці України до зими. Оглядач естонської «Eesti Päevaleht» Т. Кальмус 

стверджує, що операція ЗСУ на Харківщині яскраво показала всю серйозність нестачі 

солдатів у росії. З іншого боку, пише автор, на Заході розуміють, що Україні 

терміново потрібно більше зброї, щоб скористатися тимчасовим вікном у кілька 

місяців, коли Україна має перевагу в підготовлених кадрах. На думку Т. Кальмуса, 

росія може проводити псевдореферендуми на окупованих територіях, але їх не 

визнають, росію не бояться, і росія втратить навіть ту невелику підтримку у світі, яку 

зараз їй пропонують Китай та Індія. 



Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

21 

Позитивні оцінки щодо подій в Україні упродовж аналізованого періоду 

з’являлися переважно на шпальтах видань Польщі («Rzeczpospolita»), Бельгії 

(«POLITICO»), Туреччини («Star», «Daily Sabah»), Сербії («Политика»).  

Більшість повідомлень у позитивному світлі розкриває успіхи Збройних Сил 

України на східному та південному фронтах. Доволі часто відзначається сміливість 

українських військових та державних діячів і політиків. Польський оглядач 

П. Маліновський на шпальтах газети «Rzeczpospolita» пише про те, що Президент 

України В. Зеленський відвідав місто Ізюм Харківської області, яке було звільне ЗСУ 

від російської окупації. У звільненому місті урочисто підняли державний прапор 

України. У церемонії також взяли участь заступниця міністра оборони Г. Маляр, 

представники ЗСУ та інших силових структур, які днями визволяли місто від 

російських окупантів. Бельгійське видання «POLITICO» акцентує увагу на тому, що 

Президент України В. Зеленський дав інтерв’ю ведучому CNN Ф. Закарії на 

відкритому повітрі, що Ф. Закарія назвав важливим, враховуючи загрози життю 

В. Зеленського. В інтерв’ю Президент України зазначив, що мета ЗСУ – вигнати 

росію з усієї України. Він додав, що «ми просто не можемо дозволити росії 

продовжувати окупацію, яку вони почали ще в 2014 році». Французька «Le Monde» 

наводить репортаж свого кореспондента Р. Урдана зі звільнених Ізюма та Балаклії, де 

радісно зустрічають українських визволителів. Журналіст констатує, що блискучий 

контрнаступ України, розпочатий 6 вересня на Харківщині, змусив російську армію 

«розосереджено тікати». Турецька «Star» із захопленням описує прийом Президентом 

України В. Зеленським у Києві гендиректора турецької компанії «Байкар» 

Х. Байрактара і нагородження його державним орденом «За заслуги» І ступеня. Під 

час зустрічі сторони говорили про відкриття заводу «Байкар» в Україні та 

виробництво нової продукції із використанням українських комплектуючих. 

Підкреслено, що Президент України В. Зеленський подякував за підтримку України 

та внесок Х. Байрактара і його компанії у збільшення потужності українських ЗСУ у 

боротьбі з агресором. Британська «The Guardian» із вдячністю за дії української влади 

описує історію про те, як п'ятеро звільнених британців повернулися додому, 

возз'єднавшись зі своїми сім'ями після кількох місяців полону, в якому побоювалися, 

що їх стратять за те, що вони боролися за Україну. 28-річний Е. Аслін повернувся до 
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своєї родини і подякував Президентові України В. Зеленському та «всім, хто брав 

участь у нашому звільненні». Він сказав, що у нього був «травматичний досвід», коли 

він перебував під загрозою страти після спірного судового процесу в червні, у ході 

якого він був засуджений до страти. Італійська «Avvenire» підтверджує інформацію 

про те, що Папа Франциск особисто виступив посередником в обміні полоненими між 

росією та Україною. Новина, яка деякий час циркулювала у дипломатичних колах, 

була підтверджена понтифіком під час зустрічі з єзуїтами. Папа визначив вторгнення 

в Україну як «неприйнятну, відразливу, безглузду, варварську, блюзнірську агресію».  

Негативна тональність інформаційних повідомлень про Україну 

прослідковувалася передусім у ЗМІ Хорватії («Vecernji list»), Угорщини («Magyar 

Nemzet»), Австрії («Die Рresse»), Німеччини («Focus») та Португалії («Público», 

«Correio da Manhã»).  

Хорватський «Vecernji list» наводить заяву президента Хорватії З. Мілановича, 

який вважає, що західні санкції, накладені на москву через вторгнення в Україну, «не 

працюють і не зашкодять росії, але зашкодили нам». Охарактеризувавши ситуацію у 

світі як «нестабільну» і заявивши, що «компас потихеньку втрачається», глава 

Хорватської держави попередив, що «це все схоже на весняну кульбабу». Він 

підкреслив, що «говорив це з першого дня» і шкодує, що «мав рацію». Як повідомляє 

угорська «Magyar Nemzet», експерт з політики безпеки Д. Нограді в програмі Háború 

Ukrajnánák Hír TV аналізував останні події російсько-української війни. Д. Нограді 

заявив, що після того, як МАГАТЕ не видало звіт про Запорізьку АЕС, на який 

очікував Президент України В. Зеленський, «він дав зрозуміти, що три міжнародні 

організації для нього неприйнятні – це ООН, Міжнародне агентство з атомної енергії 

та Червоний Хрест». Д. Нограді також висловив свою думку про активи та майно 

Президента України. Австрійська «Die Рresse» інформує своїх читачів про те, що 

Г. Кікль був переобраний головою Австрійської партії свободи. У своїй промові він 

сказав, що «Україна є жертвою росії та США, тому що американці просувають свої 

силові інтереси в Європі, але це не в інтересах Європи». На його думку, «ЄС 

запряжений у візок Сполучених Штатів». Німецький економіст та історик О. Шток у 

статті для видання «Focus» зазначає, що Німеччина, ЄС і Захід наближаються до 

Третьої світової війни, тому давно пора докласти серйозних зусиль для встановлення 
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миру. За його словами, Захід також має переконати українського президента 

поступитися. Автор вважає, що Німеччина, ЄС і США повинні пояснити Україні, що 

зброя поставлятиметься лише до тих пір, поки Президент України В. Зеленський не 

досягне мети війни: відновлення суверенної України, якою вона існувала до нападу 24 

лютого 2022 року, а далі, усе інше, слід вирішувати шляхом переговорів, включно зі 

статусом Криму. Окрім усього, вважає О. Шток, у довгостроковій перспективі «ми 

повинні дбати про мирне співіснування з росією, яка потрібна Європі». Французьке 

видання « L’Obs» пише про те, що колишня міністерка екології Франції С. Руаяль 

сумнівається у військових злочинах російської армії в Україні і називає новини про 

них «пропагандою В. Зеленського». Французька чиновниця вважає, що злочини 

російської армії проти українців недостатньо зафіксовані міжнародними 

організаціями. Як приклад вона пригадала різанину у Бучі. Також С. Руаяль 

залишилася невдоволеною новинами про знущання росіян над українськими 

військовополоненими. Португальська «Correio da Manhã» цитує генерального 

секретаря Комуністичної партії Португалії Херонімо де Соуза, який під час виступу 

на заключному мітингу на Festa do Avante наголосив, що Сполучені Штати, Брюссель 

і НАТО, «при співучасті португальського уряду», роблять усе, щоб підтримувати 

Україну, не турбуючись про умови життя населення. Далі він перейшов 

безпосередньо до теми війни в Україні, зазначивши, що ескалація війни в Україні та 

спіраль санкцій, запроваджених США, ЄС і НАТО, невіддільні від нестримних 

спекуляцій і зростання цін на енергію, продовольство та інші життєво важливі товари, 

що втягує світ у ще більш серйозну економічну та соціальну ситуацію. Британська 

«The Guardian» коментує заяву С. Берлусконі, колишнього прем’єр-міністра Італії, чия 

партія, за прогнозами, повернеться до уряду після загальних виборів у вересні. 

Зазначається, що С. Берлусконі викликав суперечку після того, як захистив 

російського президента путіна щодо війни в Україні. 85-річний мільярдер розповів 

італійському телебаченню, що путіна, його давнього друга, підштовхнули до 

вторгнення в Україну росіяни та міністри, які хотіли замінити адміністрацію 

Президента України В. Зеленського на «порядних людей». 

Незважаючи на наведені критичні повідомлення, здебільшого нейтральний та 

позитивний контекст інформаційних публікацій, авторських статей, тематичних 
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оглядів, експертних оцінок, аналітичних коментарів, проаналізованих за період з 1 до 

30 вересня 2022 року, свідчить про захоплення зарубіжними оглядачами та 

експертами успіхами України у протистоянні з росією. Дипломатичні зусилля 

української влади, економічна та соціальна політика здебільшого подаються в 

нейтральному тоні. Критичні повідомлення на адресу України передусім лунають із 

вуст прокремлівських політиків, які вже давно відомі своїми симпатіями до путіна та 

неодноразово критикувалися за це у власних країнах. Водночас аналіз повідомлень 

зарубіжних ЗМІ дає підстави для висновку про непохитність військової й політичної 

підтримки України західними союзниками, принаймні до відновлення її 

територіальної цілісності. 
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ВІЗУАЛЬНА АНАЛІТИКА (висвітлення в зарубіжній пресі подій в Україні за 1–30 

вересня 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–

30 вересня 2022 року)  
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Діаграма 2. Активність видань світу у висвітленні України (доля публікацій за період 1–30 

вересня 2022 року) 

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

України (за період 1–30 вересня 2022 року) 
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Діаграма 4. Співвідношення сфер огляду України світовими ЗМІ (доля публікацій за період 

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

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

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

(за період 1–30 вересня 2022 року)  

 
Діаграма 7. Російське вторгнення в Україну в найбільш інформативних іноземних ресурсах 

(доля публікацій 10 найбільш інформативних видань за період 1–30 вересня 2022 року)  
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УКРАЇНА У СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ 

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

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

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

інформативних іноземних ресурсах (доля публікацій 10 найбільш інформативних видань за 

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

 
Діаграма 10. Співвідношення тональності матеріалів про Україну в світових ЗМІ (доля 

публікацій за період 1–30 вересня 2022 року)  

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

рубрик (питома вага публікацій за період 1–30 вересня 2022 року)  
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Діаграма 12. Розподіл тональності публікацій про Україну в ресурсах окремих країн, 

відсортованих за загальною кількістю публікацій (питома вага публікацій за період 1–30 

вересня 2022 року) 
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ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ 

УКРАЇНА ПІД ЧАС РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ  

ВІЗИТИ ІНОЗЕМНИХ ВИСОКОПОСАДОВЦІВ ДО УКРАЇНИ  

Сенатори Роберт Портман та Емі Клобучар вкотре відвідали Україну // 

Українське Слово. – Чикаго, 2022. – 01.09. – Режим доступу : 

https://www.ukrslovo.net/swa/112823.html. 

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із сенатором США, 

співголовою Групи підтримки України в Сенаті Робертом Портманом та сенаторкою і 

членкинею Групи підтримки Емі Клобучар. Вітаючи гостей, які відвідують нашу 

країну з черговим візитом, Глава Української держави зазначив, що це «важливий 

сигнал щодо підтримки України, її територіальної цілісності». 

*** 

Італійці критикують постачання зброї Україні // Українська газета. – Рим, 2022. 

– 07.09. – Режим доступу : https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/італійці-

критикують-постачання-збро/. 

Міністри закордонних справ України й Італії, Дмитро Кулеба й Луїджі Ді 

Майо, на спільному брифінгу в Києві прокоментували критичні заяви деяких 

італійських партій та громадських діячів стосовно постачання зброї нашій країні та 

санкцій проти росії. Очільник МЗС Італії зауважив, що російська пропаганда 

намагається змусити повірити, що причиною високих цін на енергоносії є 

запроваджені проти неї санкції. Своєю чергою Дмитро Кулеба додав, що треба 

говорити відверто: ті люди, які використовують різноманітні аргументи для критики 

поставок зброї Україні насправді кажуть наступне: «Не давайте Україні зброї, нехай 

росія переможе якнайшвидше». 

*** 

В Україну приїхав соратник Джорджі Мелоні яка, ймовірно очолить уряд Італії // 

Українська газета. – Рим, 2022. – 09.09. – Режим доступу : 

https://www.gazetaukrainska.com/світ/італія/в-україну-приїхав-соратник-джорджі-ме/. 

До Києва прибув з візитом італійський сенатор Адольфо Урсо – член партії 

«Брати Італії», яка очолює перегони в країні перед формуванням нового уряду. 

Відомо, що А. Урсо очолює у парламенті комітет Copasir, відповідальний за 

парламентський нагляд за діяльністю італійських розвідслужб. Крім того, сенатор – 

довірений соратник Джорджії Мелоні, яка, ймовірно, виграє вибори в Італії 25-го 

вересня, і очолить італійський уряд на посаді прем’єр-міністра. 

*** 

Guerre en Ukraine: la cheffe de la diplomatie allemande en visite surprise à Kiev 

[Війна в Україні: глава німецької дипломатії завітала з несподіваним візитом до Києва] 

// L’Obs. – Paris, 2022. – 10.09. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/monde/20220910.OBS63016/guerre-en-ukraine-la-cheffe-de-la-

diplomatie-allemande-en-visite-surprise-a-kiev.html. 

Глава німецької дипломатії А. Бербок 10 вересня прибула до Києва з 

неанонсованим візитом, щоб «показати», що Україна «може розраховувати» на 

https://www.ukrslovo.net/swa/112823.html
https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/італійці-критикують-постачання-збро/
https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/італійці-критикують-постачання-збро/
https://www.gazetaukrainska.com/світ/італія/в-україну-приїхав-соратник-джорджі-ме/
https://www.nouvelobs.com/monde/20220910.OBS63016/guerre-en-ukraine-la-cheffe-de-la-diplomatie-allemande-en-visite-surprise-a-kiev.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20220910.OBS63016/guerre-en-ukraine-la-cheffe-de-la-diplomatie-allemande-en-visite-surprise-a-kiev.html
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підтримку Берліна. Це другий візит А. Бербок до Києва після вторгнення росії в 

Україну в лютому. Вона заявила, що Німеччина буде продовжувати підтримувати 

Україну стільки, скільки буде необхідно через поставку зброї, гуманітарну та 

фінансову підтримку. Окрім фінансової та військової допомоги, Німеччина має намір 

допомогти Україні провести операції з розмінування та «пролити світло на вчинені 

військові злочини, зокрема, направивши експертів, у тому числі прокурора. 

*** 

Zelenskyy honors Turkish drone maker, discusses its Ukraine plant [Зеленський 

нагородив турецького виробника безпілотників та розповів про завод в Україні] // Daily 

Sabah. – Istanbul, 2022. – 11.09. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/business/defense/zelenskyy-honors-turkish-drone-maker-

discusses-its-ukraine-plant. 

Президент України В. Зеленський прийняв генерального директора Baykar Х. 

Байрактара у Києві на нараді, присвяченій подальшій співпраці України з компанією. 

В. Зеленський заявив, що Baykar створить в Україні завод із виробництва безпілотних 

літальних апаратів з використанням українських комплектуючих. Президент України 

високо оцінив внесок Х. Байрактара та його компанії у зміцнення могутності ЗСУ та 

нагородив його орденом «За заслуги» І ступеня. 

*** 

Guerre en Ukraine: Ursula von der Leyen veut que vladimir poutine soit traduit en 

justice [Війна в Україні: Урсула фон дер Ляєн хоче, щоб володимир путін постав перед 

судом] // L’Obs. – Paris, 2022. – 15.09. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220915.OBS63267/guerre-en-ukraine-

ursula-von-der-leyen-veut-que-vladimir-poutine-soit-traduit-en-justice.html. 

Президентка Європейської комісії У. фон дер Ляєн прибула з черговим візитом 

до Києва. Це вже третій від початку повномасштабного вторгнення рф візит 

президентки ЄК до української столиці. Вона вважає, що немає жодних сумнівів у 

тому, що військові злочини в Україні були скоєні з початку російського наступу, тому 

вона «підтримує» збір доказів з метою судового розгляду до Міжнародного 

кримінального суду. В українській столиці президентка Єврокомісії пообіцяла, що ЄС 

підтримуватиме Україну доти, доки вона воюватиме проти росії. 

*** 

Міністр оборони Італії відвідав Ірпінь // Українська газета. – Рим, 2022. – 23.09. – 

Режим доступу : https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/міністр-оборони-італії-

відвідав-ірпі/. 

Міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні відвідав Ірпінь на Київщині та побачив 

руйнування після російського вторгнення. Американська торговельна палата в 

Україні пообіцяла сприяти відбудові будинків в Ірпені. 

ВІЙСЬКОВІ ДІЇ ЗСУ, ТРО, ПАРТИЗАНІВ  

Gallardo, Cristina. Ukraine makes early ‘tactical gains’ in long battle to retake 

Kherson [Україна робить перші «тактичні успіхи» в тривалій битві за повернення 

Херсона] / C. Gallardo // POLITICO. – Brussels, 2022. – 02.09. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/business/defense/zelenskyy-honors-turkish-drone-maker-discusses-its-ukraine-plant
https://www.dailysabah.com/business/defense/zelenskyy-honors-turkish-drone-maker-discusses-its-ukraine-plant
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220915.OBS63267/guerre-en-ukraine-ursula-von-der-leyen-veut-que-vladimir-poutine-soit-traduit-en-justice.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220915.OBS63267/guerre-en-ukraine-ursula-von-der-leyen-veut-que-vladimir-poutine-soit-traduit-en-justice.html
https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/міністр-оборони-італії-відвідав-ірпі/
https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/міністр-оборони-італії-відвідав-ірпі/
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https://www.politico.eu/article/ukrainian-troops-make-tactical-gains-toward-strategic-

southern-city-of-kherson/. 

За словами західних урядовців, Україна досягла «тактичних успіхів» у перший 

тиждень свого контрнаступу проти російської армії, а ЗСУ готуються до тривалої та 

важкої битви перед настанням зими. Українські війська просуваються до 

стратегічного південного міста Херсон, намагаючись повернути його та завдати 

психологічного удару військовим зусиллям москви. Київ попередив, що операція з 

повернення українських територій буде повільною, але західні офіційні особи 

заявили, що є ознаки того, що наступ, який вони розпочали, вже приніс деякі тактичні 

успіхи. На їх думку, контрнаступ не «змете» російські війська з України найближчим 

часом, проте успіх у відвоюванні Херсонської області та здобутті контролю над 

західним берегом Дніпра буде «справді значущим». 

*** 

Barry, Eloise. Why Ukraine’s Long-Awaited Kherson Counteroffensive Matters [Чому 

так важливий довгоочікуваний херсонський контрнаступ України] / E. Barry // Time. – 

New York, 2022. – 02.09. – Режим доступу : https://time.com/6210559/why-ukraine-kherson-

counteroffensive-matters/. 

Українські військові розпочали довгоочікуваний контрнаступ в напрямку 

південно-українського міста Херсон. Старший радник з безпеки у Центрі 

стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні М. Канчіан пояснює, що 

окрім свого географічного значення, Херсон є важливою метою для Києва. 

Повернення Херсона доведе західним покровителям України, що вона може 

ефективно використати всі передові системи озброєння, які їй надали. М. Канчіан 

додає, що український успіх у Херсоні закладе основу для «ширшого» контрнаступу 

навесні, піднявши бойовий дух ЗСУ та контроль на півдні, а також переконавши 

союзників у можливостях української армії. 

*** 

Connelly, Eileen. Ukraine repels Russian attacks in east; counterattack continues in 

south [Україна відбиває російські атаки на сході; контрнаступ продовжується на півдні] 

/ Е. Connelly // New York Post. – New York, 2022. – 03.09. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/09/03/ukraine-repels-russian-attacks-in-east-counterattack-

continues-in-south/. 

У Міноборони Великої Британії заявили, що українські війська ведуть 

«наступальні операції» на півдні України. У повідомленні йдеться, що ЗСУ 

просуваються широким фронтом на захід від річки Дніпро, «зосереджуючись на 

трьох напрямках у межах окупованої росією Херсонської області». Тільки за один 

день бойових дій українськими військовими було знищено 25 російських танків і 37 

бронетехніки на сході та півдні країни. 

*** 

Harsányi, György. Az ukrán támadás az orosz utánpótlás felőrlését célozza 

[Українська атака спрямована на придушення російських постачань] / G. Harsányi // 

Nepszava. – Budapest, 2022. – 04.09. – Режим доступу : 

https://nepszava.hu/3168283_repulobaleset-halalos-aldozatok-nemetorszag. 

https://www.politico.eu/article/ukrainian-troops-make-tactical-gains-toward-strategic-southern-city-of-kherson/
https://www.politico.eu/article/ukrainian-troops-make-tactical-gains-toward-strategic-southern-city-of-kherson/
https://time.com/6210559/why-ukraine-kherson-counteroffensive-matters/
https://time.com/6210559/why-ukraine-kherson-counteroffensive-matters/
https://nypost.com/2022/09/03/ukraine-repels-russian-attacks-in-east-counterattack-continues-in-south/
https://nypost.com/2022/09/03/ukraine-repels-russian-attacks-in-east-counterattack-continues-in-south/
https://nepszava.hu/3168283_repulobaleset-halalos-aldozatok-nemetorszag
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Українська армія стверджує, що її контрнаступ у районі Херсонщини 

спрямований на планомірне ослаблення російських збройних сил та їх постачання, а 

не на негайне відвоювання великих територій. На думку експертів американського 

аналітичного центру «Інститут вивчення війни», українські сили прагнуть вивести з 

ладу ключові логістичні вузли, які підтримують російські підрозділи на півдні, та 

підірвати військовий потенціал росії. 

*** 

Silva, Emanuel. Rysk militärtopp dödad av bilbomb i Berdyansk [У Бердянську 

внаслідок вибуху замінованого автомобіля загинув російський військовий] / E. Silva // 

Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 07.09. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/q1nQz0/rysk-militar-dodad-av-bilbomb-i-berdyansk. 

У тимчасово окупованому російськими військами Бердянську Запорізької 

області було підірвано автомобіль, так званого, військового коменданта міста Артема 

Бардіна, його госпіталізували у тяжкому стані. Вибух стався у центрі міста, біля 

будівлі, де розміщується окупаційна адміністрація Бердянська. Так звана влада 

регіону назвала те, що сталося «терактом». Наразі такі дії скоріше за все, це робота 

українських партизан. 

*** 

Ukrajina priznala da je raketirala ruske baze na Krimu [Україна визнала, що 

обстріляла ракетами російські бази в Криму] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 08.09. – 

Режим доступу : https://avaz.ba/globus/svijet/770712/ukrajina-priznala-da-je-raketirala-

ruske-baze-na-krimu. 

Головнокомандувач Збройних сил України В. Залужний уперше визнав, що 

українські сили завдали ракетних ударів по російських базах у Криму. В. Залужний 

попросив Захід направити в Україну більше далекобійної зброї. 

*** 

Grynszpan, Emmanuel. Guerre en Ukraine : une contre-offensive ukrainienne 

bouscule les forces russes près de Kharkiv [Війна в Україні: український контрнаступ 

розгромив російські війська під Харковом] / E. Grynszpan // Le Monde. – Paris, 2022. – 

08.09. – Режим доступу : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/08/guerre-en-

ukraine-une-contre-offensive-ukrainienne-bouscule-les-forces-russes-pres-de-

kharkiv_6140648_3210.html. 

За словами автор, на сході України контрнаступ українських військ є найбільш 

ефективним. Скориставшись слабкістю російської оборонної системи, 6 вересня ЗСУ 

прорвали російську оборону в районі міста Балаклія та відкинули ворога на 15 км. 

Кадри, зняті українцями, та свідчення з обох сторін свідчать про прорив, який 

відбувся на одній із найменш очікуваних ділянок лінії фронту, яка загалом 

простягається на понад 2 тис. км. Мета дій ЗСУ полягає у тому, щоб перекрити 

головний шлях постачання до Ізюма, яке росіяни використовують як тилову базу для 

наступу на північний Донбас. 

*** 

Ruski vojnici dezertiraju, skidaju uniforme i bježe u rusiju [російські солдати 

дезертують, знімають форму та тікають до росії] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 09.09. 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/q1nQz0/rysk-militar-dodad-av-bilbomb-i-berdyansk
https://avaz.ba/globus/svijet/770712/ukrajina-priznala-da-je-raketirala-ruske-baze-na-krimu
https://avaz.ba/globus/svijet/770712/ukrajina-priznala-da-je-raketirala-ruske-baze-na-krimu
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/08/guerre-en-ukraine-une-contre-offensive-ukrainienne-bouscule-les-forces-russes-pres-de-kharkiv_6140648_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/08/guerre-en-ukraine-une-contre-offensive-ukrainienne-bouscule-les-forces-russes-pres-de-kharkiv_6140648_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/08/guerre-en-ukraine-une-contre-offensive-ukrainienne-bouscule-les-forces-russes-pres-de-kharkiv_6140648_3210.html
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– Режим доступу : https://avaz.ba/globus/svijet/771020/ruski-vojnici-dezertiraju-skidaju-

uniforme-i-bjeze-u-rusiju. 

Збройні сили України на Харківському напрямку звільнили понад 20 населених 

пунктів і вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Місто Балаклія, яке 

півроку знаходилося під російською окупацією, взято під контроль ЗСУ. Україна 

наблизилася до важливого вузла логістики та постачання Куп’янська, і 

американський аналітичний центр «Інститут вивчення війни» вважає, що українська 

армія ймовірно, захопить Куп’янськ протягом наступних 72 год., що може призвести 

до серйозного, але не повного порушення російських ліній постачання з Ізюмом. 

*** 

Kiev revendique des percées dans le Sud et la reprise de la ville de Koupiansk, dans 

l’Est [Київ заявляє про прориви на півдні та відвоювання міста Куп’янськ на сході] // 

Le Monde. – Paris, 2022. – 10.09. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/10/guerre-en-ukraine-kiev-revendique-

des-percees-dans-le-sud-et-la-reprise-de-la-ville-de-koupiansk-dans-l-est_6141080_3210.html. 

Українська армія заявила про прорив на південному фронті, а також 

підтвердила відвоювання ключового міста Куп’янськ, розташованого на шляхах 

постачання російської армії. Цей успіх ЗСУ може суттєво вплинути на здатність 

москви постачати та надавати ефективну матеріально-технічну підтримку своїх 

позицій на Східному фронті. Напередодні Президент України Володимир Зеленський 

заявив, що українські війська захопили тридцять населених пунктів у цьому регіоні на 

північному сході України. російська армія, зі свого боку, оголосила, що «відвела» свої 

сили, які перебували в Балаклії та Ізюмі, щоб «перегрупувати» їх під Донецьком, 

південніше. 

*** 

Calder, Rich. Zelensky gloats as Russia flees vital supply hub of Kupiansk in Ukraine 

[В. Зеленський радіє тому, що росія покидає життєво важливий центр постачання 

Куп’янськ в Україні] / R. Calder // New York Post. – New York, 2022. – 10.09. – Режим 

доступу : https://nypost.com/2022/09/10/zelensky-gloats-as-russia-flees-vital-supply-hub-in-

ukraine/. 

Президент України В. Зеленський заявив, що росія налякана після того, як 

Україна отримала контроль над життєво важливим російським центром постачання – 

містом Куп’янськ. На думку Президента України, це може означати вирішальний 

перелом у війні з росією. Спостерігачі за конфліктом очікують, що українські сили 

оголосить про подальші успіхи в Харківській області, яка межує з росією, і яка 

контролюється росією та обстрілюється її артилерією протягом місяців. 

*** 

Łomanowski, Andrzej. Panika wśród Rosjan. Opuszczają okupowane miejscowości w 

Ukrainie [Паніка серед росіян. Вони залишають окуповані села в Україні] / A. 

Łomanowski // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 10.09. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37030871-panika-wsrod-rosjan-opuszczaja-

okupowane-miejscowosci-w-ukrainie. 

Автор зазначає, що армія путіна залишає міста і села, до яких ЗСУ навіть 

близько не наближалися, чутка, що ЗСУ близько створює паніку та спонукає до втечі 

https://avaz.ba/globus/svijet/771020/ruski-vojnici-dezertiraju-skidaju-uniforme-i-bjeze-u-rusiju
https://avaz.ba/globus/svijet/771020/ruski-vojnici-dezertiraju-skidaju-uniforme-i-bjeze-u-rusiju
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/10/guerre-en-ukraine-kiev-revendique-des-percees-dans-le-sud-et-la-reprise-de-la-ville-de-koupiansk-dans-l-est_6141080_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/10/guerre-en-ukraine-kiev-revendique-des-percees-dans-le-sud-et-la-reprise-de-la-ville-de-koupiansk-dans-l-est_6141080_3210.html
https://nypost.com/2022/09/10/zelensky-gloats-as-russia-flees-vital-supply-hub-in-ukraine/
https://nypost.com/2022/09/10/zelensky-gloats-as-russia-flees-vital-supply-hub-in-ukraine/
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37030871-panika-wsrod-rosjan-opuszczaja-okupowane-miejscowosci-w-ukrainie
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37030871-panika-wsrod-rosjan-opuszczaja-okupowane-miejscowosci-w-ukrainie
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російських військових. Наприклад, російська армія вирішила залишити окупований 

Вовчанськ, розташований за 50 км на північний схід від Харкова та за 5 км від 

російського кордону.  

*** 

Koshiw, Isobel. Ukraine’s southern offensive ‘was designed to trick Russia’ [Наступ 

України на півдні «був розроблений, щоб обдурити росію»] / I. Koshiw // The Guardian. – 

London, 2022. – 10.09. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/10/ukraines-publicised-southern-offensive-was-

disinformation-campaign. 

Українські спецпризначенці заявили, що наступ України на півдні, який 

широко обговорювався, був дезінформаційною кампанією, щоб відвернути увагу росії 

від справжнього наступу, який готувався в Харківській області. Міноборони росії 

підтвердило відведення своїх військ, назвавши його перегрупуванням. Зазначається, 

що російські війська виведені з Ізюма та міста Балаклія для «посилення зусиль на 

Донецькому фронті». 

*** 

Ritter, Karl. Russia Announces Troop Pullback From Ukraine’s Kharkiv Area [росія 

оголошує про виведення військ з Харківської області України] / K. Ritter // Time. – New 

York, 2022. – 10.09. – Режим доступу : https://time.com/6212514/russia-announces-troop-

pullback-from-ukraines-kharkiv-area/. 

Аналітичний центр «Інститут вивчення війни», що базується у Вашингтоні, 

заявив про стрімкі успіхи України, оцінивши, що Київ захопив близько 2500 кв. км 

під час свого прориву на схід країни. Президент України В. Зеленський сказав, що від 

початку контрнаступу українські війська відвоювали понад 30 населених пунктів у 

Харківській області. Незважаючи на успіхи ЗСУ, держсекретар США Е. Блінкен та 

Генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг попередили, що війна України проти 

росії, схоже, затягнеться на кілька місяців. 

*** 

Guillot, Louise. Ukraine top general: 3,000 square kilometers of territory regained 

[Головнокомандувач України: повернуто 3000 квадратних кілометрів території] / L. 

Guillot // POLITICO. – Brussels, 2022. – 11.09. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/ukraine-top-general-3000-square-kilometers-regained-in-

kharkiv-region/. 

За словами Головнокомандувача України Валерія Залужного, ЗСУ знаходяться 

приблизно в 50 км від російського кордону. За його словами, ЗСУ з початку вересня 

повернули 3 тис. кв. км окупованої росією території. На харківському напрямку ЗСУ 

почали наступати не лише на південь і схід, а й на північ. Оцінка британських 

спецслужб підтвердила, що військовий контрнаступ України на сході країни 

просувається та досягає «значного» прогресу. 

*** 

Olander, Olivia. Ukraine intends to push Russia entirely out, Zelenskyy says as 

counteroffensive continues [За словами В. Зеленського, Україна має намір повністю 

витіснити росію, контрнаступ триває] / O. Olander // POLITICO. – Brussels, 2022. – 11.09. 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/10/ukraines-publicised-southern-offensive-was-disinformation-campaign
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/10/ukraines-publicised-southern-offensive-was-disinformation-campaign
https://time.com/6212514/russia-announces-troop-pullback-from-ukraines-kharkiv-area/
https://time.com/6212514/russia-announces-troop-pullback-from-ukraines-kharkiv-area/
https://www.politico.eu/article/ukraine-top-general-3000-square-kilometers-regained-in-kharkiv-region/
https://www.politico.eu/article/ukraine-top-general-3000-square-kilometers-regained-in-kharkiv-region/
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– Режим доступу : https://www.politico.com/news/2022/09/11/ukraine-russia-zelenskyy-

counteroffensive-00056059. 

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю ведучому CNN Фаріду 

Закарії на відкритому повітрі, що Ф. Закарія назвав важливим, враховуючи загрози 

життю В. Зеленського. В інтерв’ю президент зазначив, що мета України – вигнати 

росію з усієї території України. Він додав, що «ми просто не можемо дозволити росії 

продовжувати окупацію, яку вони почали ще в 2014 році». Останніми днями Україна 

розгорнула контрнаступ на півдні та сході, в тому числі на Херсонщині. 

В. Зеленський назвав російську окупацію «канібалізмом», але сказав, що джерело 

сили України полягає в її готовності триматися. 

*** 

Ал-Ахмед, Оля. ISW: Руските сили са дезорганизирани, много от тях стават 

военнопленници [ISW: російські сили дезорганізовані, багато з них стають 

військовополоненими] / О. Ал-Ахмед // Факти. – Sofia, 2022. – 11.09. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/world/711930-isw-ruskite-sili-sa-dezorganizirani-mnogo-ot-tah-stavat-

voennoplennici. 

Президент України В. Зеленський заявив, що у ході контрнаступу українські 

війська захопили майже 2,5 тис. кв. км у Харківській області і протягом восьми днів 

звільнили понад 1000 кв. км. території. 9 вересня вони вийшли на південний підступ 

до Куп’янська і р. Оскіл. Американський аналітичний центр «Інститут вивчення 

війни» повідомляє, що є багато фотографій російських військовополонених, 

зроблених за останні 48 год. Українські війська мають на меті зруйнувати російські 

позиції навколо Ізюма, перерізавши їхні наземні лінії зв’язку на північ і південь. 

*** 

L’armée ukrainienne a «libéré» la ville stratégique d’Izioum, dans l’Est du pays 

[Українська армія «звільнила» стратегічне місто Ізюм на сході країни] // L’Obs. – Paris, 

2022. – 12.09. – Режим доступу : https://www.nouvelobs.com/guerre-en-

ukraine/20220912.OBS63075/l-armee-ukrainienne-a-libere-la-ville-strategique-d-izioum-dans-

l-est-du-pays.html. 

Експерти американського аналітичнго центру «Інститут вивчення війни» 

зазначають, що втрату контролю над містом Ізюм, що на річці Сіверський Донець у 

Харківській області, вважають найбільшою поразкою росії у війні проти України з 

часу звільнення Збройними силами України Київської області. Експерти 

американського аналітичного центру «Інститут вивчення війни» стверджують, що 

відновлення контролю над Ізюмом, серед іншого, знімає загрозу російського наступу 

на Донецьку область з північного заходу. За даними Інституту вивчення війни, 

українці за п’ять днів відвоювали більше території, ніж росіяни вибороли у всіх своїх 

операціях з квітня. 

*** 

Kauffmann, Sylvie. Oleksii Reznikov, ministre de la défense ukrainien : « La 

campagne de contre-offensive est la troisième étape de la guerre» [Олексій Резніков, міністр 

оборони України: «Контрнаступ – третій етап війни»] / S. Kauffmann // Le Monde. – 

Paris, 2022. – 12.09. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/12/oleksii-reznikov-ministre-de-la-

https://www.politico.com/news/2022/09/11/ukraine-russia-zelenskyy-counteroffensive-00056059
https://www.politico.com/news/2022/09/11/ukraine-russia-zelenskyy-counteroffensive-00056059
https://fakti.bg/world/711930-isw-ruskite-sili-sa-dezorganizirani-mnogo-ot-tah-stavat-voennoplennici
https://fakti.bg/world/711930-isw-ruskite-sili-sa-dezorganizirani-mnogo-ot-tah-stavat-voennoplennici
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220912.OBS63075/l-armee-ukrainienne-a-libere-la-ville-strategique-d-izioum-dans-l-est-du-pays.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220912.OBS63075/l-armee-ukrainienne-a-libere-la-ville-strategique-d-izioum-dans-l-est-du-pays.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220912.OBS63075/l-armee-ukrainienne-a-libere-la-ville-strategique-d-izioum-dans-l-est-du-pays.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/12/oleksii-reznikov-ministre-de-la-defense-ukrainien-la-campagne-de-contre-offensive-est-la-troisieme-etape-de-la-guerre_6141233_3210.html
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defense-ukrainien-la-campagne-de-contre-offensive-est-la-troisieme-etape-de-la-

guerre_6141233_3210.html. 

У бойовому спорядженні та чудовому настрої міністр оборони України Олексій 

Резніков розповів про військові дії ЗСУ в інтерв’ю Le Monde у Києві на полях 

міжнародної конференції «Ялтинська європейська стратегія». За словами міністра, 

контрнаступ, розпочатий Києвом, завершиться лише повною перемогою та 

відновленням кордонів 1991 р. Він наголосив, що контрнаступальна кампанія – третій 

етап війни і Україна не можу вести її одночасно на всіх напрямках, тому що має 2,5 

тис. км лінії фронту з недружніми сусідами – Білоруссю, росією та тимчасово 

окупованими територіями. З цих 2500 кілометрів – 1300 кілометрів активного фронту, 

оскільки на 1200 кілометрах кордону з Білоруссю бойові дії не ведуться. 

*** 

Grynszpan, Emmanuel. Guerre en Ukraine : l’armée russe recule face à la contre-

offensive éclair des forces de Kiev [Війна в Україні: російська армія відступає перед 

блискавичним контрнаступом українських сил] / E. Grynszpan // Le Monde. – Paris, 

2022. – 12.09. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/12/guerre-en-ukraine-l-armee-russe-

recule-face-a-la-contre-offensive-eclair-des-forces-de-kiev_6141231_3210.html. 

Контрнаступальна операція ЗСУ, розпочата 6 вересня в Харківській області, 

відкинула російську армію до кордону на північ. За словами Президента України 

Володимира Зеленського, вже звільнено майже 6 тис. кв. км. Після шести днів 

вражаючої української контратаки на сході країни, значна частина Харківської 

області, яку москва захопила в лютому завдяки ефекту раптовості. Операція почалася 

6 вересня проривом десяти українських бригад, зосереджених навколо села Явірське. 

Після прориву російської оборони, кілька підрозділів українського спецназу рушили в 

бік міста Куп’янськ, що за 50 км від кордону з росією, перерізавши один із основних 

шляхів постачання російської армії на північний Донбас. Було зібрано візуальні 

докази того, що три великих міста (Куп’янськ, Ізюм і Вовчанськ) повернулися під 

контроль України. 

*** 

Ourdan, Rémy. De Balakliïa à Izioum, sur le chemin de la reconquête ukrainienne : « 

Notre commandant en chef a choisi la bonne stratégie « [Від Балаклії до Ізюма, на шляху до 

української реконкісти: «Наш Головнокомандувач обрав правильну стратегію»] / R. 

Ourdan // Le Monde. – Paris, 2022. – 12.09. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/12/notre-commandant-en-chef-a-choisi-

la-bonne-strategie-de-balakliia-a-izioum-sur-le-chemin-de-la-reconquete-

ukrainienne_6141191_3210.html. 

Репортаж французького журналіста Le Monde Ремі Урдана зі звільнених ЗСУ 

Ізюма та Балаклії, де радісно зустрічають українських визволителів. Журналіст 

констатує, що блискучий контрнаступ України, розпочатий 6 вересня на Харківщині, 

змусив російську армію розосереджено залишати окуповані території. 

*** 

Seligman, Lara. Western officials ‘surprised’ by Ukraine’s rapid gains in northern 

counteroffensive [Західні офіційні особи «здивовані» швидкими успіхами України в 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/12/oleksii-reznikov-ministre-de-la-defense-ukrainien-la-campagne-de-contre-offensive-est-la-troisieme-etape-de-la-guerre_6141233_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/12/oleksii-reznikov-ministre-de-la-defense-ukrainien-la-campagne-de-contre-offensive-est-la-troisieme-etape-de-la-guerre_6141233_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/12/guerre-en-ukraine-l-armee-russe-recule-face-a-la-contre-offensive-eclair-des-forces-de-kiev_6141231_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/12/guerre-en-ukraine-l-armee-russe-recule-face-a-la-contre-offensive-eclair-des-forces-de-kiev_6141231_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/12/notre-commandant-en-chef-a-choisi-la-bonne-strategie-de-balakliia-a-izioum-sur-le-chemin-de-la-reconquete-ukrainienne_6141191_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/12/notre-commandant-en-chef-a-choisi-la-bonne-strategie-de-balakliia-a-izioum-sur-le-chemin-de-la-reconquete-ukrainienne_6141191_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/12/notre-commandant-en-chef-a-choisi-la-bonne-strategie-de-balakliia-a-izioum-sur-le-chemin-de-la-reconquete-ukrainienne_6141191_3210.html
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контрнаступі на півночі] / L. Seligman // POLITICO. – Brussels, 2022. – 12.09. – Режим 

доступу : https://www.politico.com/news/2022/09/12/ukraines-rapid-gains-in-northern-

counteroffensive-00056244. 

Київ заздалегідь сповістив вищий генералітет США про план одночасного 

наступу на два фронти. Але навіть Пентагон не очікував, що бліцкриг в Україні 

розгорнеться так швидко. ЗСУ пройшли через російські позиції навколо Харкова, 

відвойовуючи понад 1000 кв. км навколо міста та просуваючись на схід – у деяких 

випадках аж до російського кордону, російські війська відступили з двох ключових 

вузлів, міст Ізюм і Куп’янськ, оскільки були виснажені одночасними боями в районі 

Херсона на півдні. Пентагону «в деяких випадках відомо» про «відступ» росіян і на 

півдні України. 

*** 

Łomanowski, Andrzej. Ukraińcy już tylko w niektórych miejscach frontu posuwają się 

powoli do przodu. I nie mogą znaleźć Rosjan [Українці повільно просуваються вперед 

лише на окремих ділянках фронту. І не можуть знайти росіян] / A. Łomanowski // 

Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 13.09. – Режим доступу : https://www.rp.pl/konflikty-

zbrojne/art37048641-ukraincy-juz-tylko-w-niektorych-miejscach-frontu-posuwaja-sie-powoli-

do-przodu-i-nie-moga-znalezc-rosjan. 

Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, 

описуючи ситуацію на окупованій Луганщині, повідомив, що над адмінбудинком у 

Кремінній вже три дні висить український прапор. С. Гайдай зазначив, що місто 

абсолютно порожнє: ні міліції, ні прокуратури, ні військкомату, прапор ніхто не 

знімає, що свідчить про те, що там немає ні російських військових, ні колаборантів. 

Місто Кремінна розташоване поблизу Сєвєродонецька, з якого ЗСУ відійшли 

наприкінці червня після важких боїв, і за нинішнім фронтом. Це лише 30 км від 

російських позицій у Лимані.  

*** 

Bremmer, Ian. Ukraine’s offensive is pushing russia back – and raising the risks of 

escalation [Український наступ відштовхує росію та підвищує ризик ескалації] / I. 

Bremmer // Time. – New York, 2022. – 13.09. – Режим доступу : 

https://time.com/6212789/ukraines-offensive-risks-of-escalation/. 

За останній тиждень Україна повернула собі більше території, ніж росія 

захопила за кілька місяців, і настрій українського політичного та військового 

керівництва різко покращав. Останні успіхи українців знову ясно показують, що війна 

путіна не йде за планом. Головний редактор Time Я. Бреммер вважає, що останній 

успіх України навряд чи скоротить хід війни так, як російські сили, як і раніше, міцно 

тримають більшу частину регіону Донбасу, землі, захоплені вздовж узбережжя 

Чорного моря, та територію, яка їх з’єднує. На думку редактора, досягнення України 

змінили військову безвихідь, але кінець війни залишається недосяжним. 

*** 

Добивали поранених та кидали техніку: як росіяни тікали з Ізюма // Українська 

газета. – Рим, 2022. – 13.09. – Режим доступу : 

https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/добивали-поранених-та-кидали-техніку/. 

https://www.politico.com/news/2022/09/12/ukraines-rapid-gains-in-northern-counteroffensive-00056244
https://www.politico.com/news/2022/09/12/ukraines-rapid-gains-in-northern-counteroffensive-00056244
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37048641-ukraincy-juz-tylko-w-niektorych-miejscach-frontu-posuwaja-sie-powoli-do-przodu-i-nie-moga-znalezc-rosjan
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37048641-ukraincy-juz-tylko-w-niektorych-miejscach-frontu-posuwaja-sie-powoli-do-przodu-i-nie-moga-znalezc-rosjan
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37048641-ukraincy-juz-tylko-w-niektorych-miejscach-frontu-posuwaja-sie-powoli-do-przodu-i-nie-moga-znalezc-rosjan
https://time.com/6212789/ukraines-offensive-risks-of-escalation/
https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/добивали-поранених-та-кидали-техніку/
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Десантники 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ 

розповіли, як звільняли Харківщину і як тікали росіяни. До початку вересня на 

Харківщині було тимчасово захоплено майже третину області. В ході масштабного 

наступу ЗСУ вже звільнено міста Балаклія, Ізюм, Куп’янськ, Вовчанськ, селища 

Великий Бурлук і Дворічна, села у Дергачівській і Золочівській громадах. 

*** 

BajramovićVojni ekspert Berko Zečević za «Avaz»: rusi potcijenili Ukrajinu 

[Військовий експерт Берко Зечевич: росіяни недооцінили Україну] / Al. Bajramović // 

Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 14.09. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/globus/svijet/772149/vojni-ekspert-berko-zecevic-za-avaz-rusi-potcijenili-

ukrajinu. 

Військовий експерт Б. Зечевич в інтерв’ю найпопулярнішій щоденній газеті в 

Боснії і Герцеговині розповідає, що за півроку російського вторгнення українці мали 

інструкторів з альянсу НАТО, в основному американських, а також отримували 

супутникову інформацію, навчилися використувати отриману нову зброю. На думку 

експерта, росіяни продовжують недооцінювати Україну, а через значну кількість 

убитих високопоставлених офіцерів і постійну зміну командирів мають неправильне 

уявлення про свої війська на місцях. 

*** 

Zelenski posjetio Izium: Ukrajinska zastava se ponovo vijori iznad gradske vijećnice 

[Зеленський відвідав Ізюм: український прапор знову майорить над мерією] // Dnevni 

avaz. – Sarajevo, 2022. – 14.09. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/globus/svijet/772296/zelenski-posjetio-izium-ukrajinska-zastava-se-ponovo-

vijori-iznad-gradske-vijecnice. 

Українська незалежна аналітична організація «Центр оборонних стратегій» 

повідомила, що один російський підрозділ, дислокований у районі Ізюма, який був 

звільнений від окупантів ЗСУ, тікаючи, залишив понад тридцять танків Т-80 і 

приблизно стільки ж бойових машин піхоти, відомих під абревіатурою БМП. Другий 

російський підрозділ залишив по собі 47 танків та 27 бронемашин. 

*** 

Stavridis, James. How Ukraine turned the tide against russia [Як Україна 

переломила ситуацію проти росії] / J. Stavridis // Time. – New York, 2022. – 14.09. – Режим 

доступу : https://time.com/6213007/ukraine-offensive-against-russia/. 

Кореспондент журналу Time, відставний адмірал США Д. Ставрідіс в статті 

аналізує двоосьовий наступ українських сил, які раптово провели операцію рівня 

блискавичної війни в Харківській області, в результаті якої було повернуто понад 6 

тис. кв. км території, захопленої росіянами з початку війни у лютому. Масові системи 

озброєння, поставлені українцям США та союзниками НАТО, зараз мають 

вирішальне значення на полі бою. Але, на думку автора, мабуть, найважливішим 

елементом західної підтримки було надання Києву розвідувальних даних та дуже 

корисних порад командування НАТО. Все це було життєво важливим, але реальна 

причина успіху українців не може бути виміряна з погляду технології, боєприпасів 

або навіть розвідданих. 

https://avaz.ba/globus/svijet/772149/vojni-ekspert-berko-zecevic-za-avaz-rusi-potcijenili-ukrajinu
https://avaz.ba/globus/svijet/772149/vojni-ekspert-berko-zecevic-za-avaz-rusi-potcijenili-ukrajinu
https://avaz.ba/globus/svijet/772296/zelenski-posjetio-izium-ukrajinska-zastava-se-ponovo-vijori-iznad-gradske-vijecnice
https://avaz.ba/globus/svijet/772296/zelenski-posjetio-izium-ukrajinska-zastava-se-ponovo-vijori-iznad-gradske-vijecnice
https://time.com/6213007/ukraine-offensive-against-russia/
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*** 

Залужний, Валерій. Перспективи забезпечення воєнної кампанії 2023 року: 

український погляд / В. Залужний // Українське Слово. – Чикаго, 2022. – 15.09. – Режим 

доступу : https://www.ukrslovo.net/nota-bene/112950.html. 

Видання опублікувало статтю Головнокомандувача Збройних сил України В. 

Залужного та першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань 

національної безпеки, оборони і розвідки, генерал-лейтенанта М. Забродського щодо 

майбутного російсько-української війни. Командувачі визнають, що бойові дії у 

повномасштабному військовому протистоянні України з росією будуть перенесені на 

2023 р. 

*** 

Harding, Luke. Russia accuses Ukraine of targeting pro-moscow officials [росія 

звинуватила Україну в переслідуванні промосковських чиновників] / L. Harding // The 

Guardian. – London, 2022. – 16.09. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/16/ukraine-luhansk-bomb-kills-prosecutor-

general-sergei-gorenko-russian-backed-separatists. 

росія звинуватила Україну в завдаванні точкових ударів у містах Херсон та 

Луганськ проти місцевих чиновників, які співпрацюють з москвою. Генеральний 

прокурор, так званої, ЛНР С. Горенко помер на місці події внаслідок вибуху. В місті 

Бердянськ було вбито заступника голови адміністрації О. Бойка та його дружину, яка 

очолювала комісію з підготовки «референдуму» про приєднання Запорізької області 

до росії. 

*** 

Sabbagh, Dan. Ukraine depends on morale and russia on mercenaries. It could decide 

the war [Україна залежить від моралі, а росія – від найманців. Це може вирішити хід 

війни] / D. Sabbagh // The Guardian. – London, 2022. – 17.09. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/17/ukraine-depends-on-morale-and-russia-on-

mercenaries-it-could-decide-the-war. 

Експерт із наземних бойових дій з Королівського Об’єднаного інституту 

оборонних досліджень Д. Вотлінг вважає, що моральний дух є найважливішим 

фактором для сухопутних військ і Україна продемонструвала це західним 

прихильникам. У той час, як деякі українські солдати проходять підготовку в таких 

країнах як Великобританія, новобранці з російської сторони виходять із в’язниць. 

Експерт прогнозує, що такий контраст між цілеспрямованістю та найманством, 

ймовірно, посилиться 2023 р. та відіграє вирішальну роль у продовженні війни, якщо 

припустити, що Захід підтримуватиме Україну. 

*** 

Gambrell, Jon. Zelenskyy promises no ‘lull’ in taking back Ukrainian towns 

[Зеленський не обіцяє «затишшя» у поверненні українських міст] / J. Gambrell // Japan 

Тoday. – Tokyo, 2022. – 19.09. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/world/Zelenskyy-promises-no-’lull’-in-taking-back-

Ukrainian-towns. 

https://www.ukrslovo.net/nota-bene/112950.html
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/16/ukraine-luhansk-bomb-kills-prosecutor-general-sergei-gorenko-russian-backed-separatists
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/16/ukraine-luhansk-bomb-kills-prosecutor-general-sergei-gorenko-russian-backed-separatists
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/17/ukraine-depends-on-morale-and-russia-on-mercenaries-it-could-decide-the-war
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/17/ukraine-depends-on-morale-and-russia-on-mercenaries-it-could-decide-the-war
https://japantoday.com/category/world/Zelenskyy-promises-no-'lull'-in-taking-back-Ukrainian-towns
https://japantoday.com/category/world/Zelenskyy-promises-no-'lull'-in-taking-back-Ukrainian-towns
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Президент України В. Зеленський пообіцяв, що контрнаступ, який відвойовує, 

захоплені російськими військами українські міста та села, не припиниться, 

наголошуючи, що на фронті зараз спостерігається не затишшя, а підготовка до 

наступного етапу звільнення українських територій. 

*** 

Bartkiewicz, Artur. Ukraińska armia przekroczyła rzekę Oskił. Będzie nacierać na 

Donbas? [Українська армія форсувала річку Оскіл. Чи буде наступ на Донбас?] / A. 

Bartkiewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 19.09. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37078051-ukrainska-armia-przekroczyla-rzeke-oskil-

bedzie-nacierac-na-donbas. 

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сказав, що 

затишшя в українському контрнаступі не буде. В. Зеленський запевнив, що це не 

затишшя, а «підготовка до наступної серії, бо вся Україна має бути вільною», маючи 

на увазі наступ української армії на Харківщині, в результаті якого росіяни були 

витіснені майже з усієї території цієї області. Українські військові форсували річку 

Оскіл і контролюють її східний берег, а переправа через річку може свідчити про 

намір Збройних сил України продовжувати наступ на сході. 

*** 

Gambrell, Jon. Ukraine, using captured russian tanks, firms up its lines [Україна, 

використовуючи трофейні російські танки, зміцнює свої позиції] / J. Gambrell // The 

Toronto Star. – Toronto, 2022. – 20.09. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/09/20/ukraine-using-captured-russian-

tanks-firms-up-its-lines.html. 

За данними американського аналітичного центру «Інститут вивчення війни», 

Україна в даний час розгортає захоплені російські танки, щоб закріпити свої успіхи на 

північному сході в умовах контрнаступу. Посилаючись на заяву росії, Аналітичний 

центр заявив, що Україна використала покинуті російські танки Т-72, намагаючись 

прорватися до району Луганська, окупованого росією. У повідомленні аналітичного 

центру йдеться, що початкова паніка контрнаступу призвела до того, що російські 

війська кинули якісну техніку в робочому стані, що ще раз вказує на серйозність 

розгрому росіян. 

*** 

ЗСУ відбили ворожі атаки в 8 населених пунктів // Українська газета. – Рим, 

2022. – 23.09. – Режим доступу : https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/зсу-

відбили-ворожі-атаки-в-8-населених/. 

ЗСУ за добу (22.09) відбили атаки російських окупантів у районах 8 населених 

пунктів. Водночас, протягом поточної доби для підтримки дій наземних угруповань 

авіація України уразила 12 районів зосередження живої сили і військової техніки 

противника та одну позицію зенітного ракетного комплексу. Крім того, українські 

підрозділи протиповітряної оборони знищили один БпЛА ворога. 

*** 

Shuster, Simon. Inside the ukrainian counterstrike that turned the tide of the war 

[Всередині українського контрудару, який переломив хід війни] / S. Shuster // Time. – 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37078051-ukrainska-armia-przekroczyla-rzeke-oskil-bedzie-nacierac-na-donbas
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37078051-ukrainska-armia-przekroczyla-rzeke-oskil-bedzie-nacierac-na-donbas
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/09/20/ukraine-using-captured-russian-tanks-firms-up-its-lines.html
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/09/20/ukraine-using-captured-russian-tanks-firms-up-its-lines.html
https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/зсу-відбили-ворожі-атаки-в-8-населених/
https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/зсу-відбили-ворожі-атаки-в-8-населених/
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New York, 2022. – 26.09. – Режим доступу : https://time.com/6216213/ukraine-military-

valeriy-zaluzhny/. 

Американський журнал «Time» опублікував статтю про генерала В. Залужного 

і помістив його фото на обкладинку. В статті йдеться, що В. Залужний був серед тих 

українських військових, хто пройшов великий шлях перетворення української армії. 

Загартований роками боротьби з росією на східному фронті, він належить до нового 

покоління українських керівників, які навчилися бути гнучкими та делегувати 

рішення командирам на місцях. Його наполеглива підготовка напередодні 

російського вторгнення та розумна тактика бою на ранніх етапах війни допомогли 

нації відбити натиск росіян. Американський генерал М. Міллі вважає, що В. 

Залужний виявив себе як «військовий розум», якого потребувала Україна. 

ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА ТА ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ 

Матусяк, Сергій. Оборонцями Маріуполя передали 11 бронемашин / С. Матусяк 

// Міст. – Торонто, 2022. – 28.09. – Режим доступу : https://meest-

online.com/science/automoto/oborontsyam-mariupolya-peredaly-11-bronemashyn/. 

Фонд «Повернись живим» реалізував масштабний проєкт закупівлі панцерної 

техніки для українських військових. 11 машин LC79 APC-SH Fighter 2 придбали 

завдяки пожертвам українців. Загальна сума угоди склала 2 млн 321 тис. євро. Нова 

техніка призначена для 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала 

Михайла Білінського, яка раніше боронила Маріуполь. Зараз військові відновили свої 

сили та знову захищають Україну. 

ДІЇ РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ ТА КОЛАБОРАНТІВ В УКРАЇНІ  

Zangana, Beri. Moskva «pausar» planer på «folkomröstning» [москва «зупиняє» 

підготовку до «референдуму»] / B. Zangana // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 06.09. – 

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

direkt?pinnedEntry=949768. 

Кирило Стремоусов, який після захоплення Херсона росіянами очолив 

окупаційний «орган влади», заявив, що плани проведення, так званого, 

«референдуму» в анексованих росією районах навколо Херсона були відкладені. 

Окупанти протягом кількох тижнів давали зрозуміти, що вони хочуть провести 

референдуми на окупованих територіях – підхід, який також використовувався після 

анексії Кримського півострова росією в 2014 р. 

*** 

Клен, Євген. Спроби легітимізувати захоплення українських територій 

провалилися / Є. Клен // Міст. – Торонто, 2022. – 06.09. – Режим доступу : https://meest-

online.com/ukraine/crime/sproby-lehitymizuvaty-zahoplennya-ukrajinskyh-terytorij-

provalylysya/. 

Однією з найбільших погроз путіна в російсько-українській війні було 

проведення «референдуму» на окуповваних територіяї. 82 % мешканців тимчасово 

окупованих територій України заявляють, що не підуть на «референдум», якщо 

окупаційна влада його проводитиме. Це випливає з дослідження соціологічної 

компанії «Актив груп». За її даними, 75 % опитаних відповіли, що претензії рф на 

окуповані території не обґрунтована. Протилежної думки дотримуються 10 % 

https://time.com/6216213/ukraine-military-valeriy-zaluzhny/
https://time.com/6216213/ukraine-military-valeriy-zaluzhny/
https://meest-online.com/science/automoto/oborontsyam-mariupolya-peredaly-11-bronemashyn/
https://meest-online.com/science/automoto/oborontsyam-mariupolya-peredaly-11-bronemashyn/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=949768
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=949768
https://meest-online.com/ukraine/crime/sproby-lehitymizuvaty-zahoplennya-ukrajinskyh-terytorij-provalylysya/
https://meest-online.com/ukraine/crime/sproby-lehitymizuvaty-zahoplennya-ukrajinskyh-terytorij-provalylysya/
https://meest-online.com/ukraine/crime/sproby-lehitymizuvaty-zahoplennya-ukrajinskyh-terytorij-provalylysya/
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респондентів. Там часом Володимир Зеленський закликав Захід закрити кордони для 

росіян і запровадити ембарго на енергоресурси, щоб завадити підготовці 

«референдуму на окупованих рф територіях. 

*** 

Kazimierczuk, Agnieszka. Rosjanie uciekają z Ługańska. Kilometrowe sznury aut 

[росіяни тікають з Луганська. Кілометрові черги машин] / A. Kazimierczuk // 

Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 11.09. – Режим доступу : https://www.rp.pl/konflikty-

zbrojne/art37031581-rosjanie-uciekaja-z-luganska-kilometrowe-sznury-aut. 

Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай 

повідомив, що росіяни та колаборанти тікають з Луганської області в бік росії. Він 

зазначиив, що український прапор, який партизани підняли над адмінбудинком у 

Кремінній, залишається недоторканим. С. Гайдай припустив, що найближчим часом 

українці почують гарні новини зі Сватового, Кремінної та Рубіжного. 

*** 

У Балаклії росіяни влаштували катувальні канцтабори // Українська газета. – 

Рим, 2022. – 14.09. – Режим доступу : https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/у-

балаклії-росіяни-влаштували-катува/. 

У Балаклії російські загарбницькі війська влаштували катувальні канцтабори. 

Також слідчі мають інформацію про розстріл містян на блокпосту. Про це повідомив 

керівник слідчого управління Нацполіції в області С. Болвінов.  

*** 

Pronađena masovna grobnica u oslobođenom Izjumu sa oko 440 tijela [У звільненому 

Ізюмі знайдено братське поховання з тілами близько 440 осіб] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 

2022. – 15.09. – Режим доступу : https://avaz.ba/globus/svijet/772608/pronadena-masovna-

grobnica-u-oslobodenom-izjumu-sa-oko-440-tijela. 

Братську могилу з тілами близько 440 осіб було виявлено в українському місті 

Ізюм після того, як українці звільнили місто від російської армії. Начальник слідчого 

управління Нацполіції Харківської області С. Болвінов заявив, що всі тіла будуть 

ексгумовані та доставлені для судово-медичної експертизи в рамках масштабної 

роботи поліції разом із прокуратурою та іншими слідчими щодо збору доказів щодо 

підозрюваних у скоєнні російських військових злочинів. Передбачається, що тіла 

належать загиблим у цьому місті українським військовослужбовцям та мирним 

мешканцям. 

*** 

Harding, Luke. Ukraine: Kryvyi Rih residents urged to shelter as russian missiles 

strike again [Україна: мешканців Кривого Рогу закликали сховатися від російських 

ракет] / L. Harding // The Guardian. – London, 2022. – 15.09. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/15/ukraine-kryvyi-rih-russian-missiles-strike-

zelenskiy-von-der-leyen. 

Іноземний кореспондент газети The Guardian, британський журналіст Л. 

Гардінг в статті пише про напад росії на рідне місто Президента України 

В. Зеленського. Вісім крилатих ракет потрапили до насосної станції Кривого Рогу, що 

міністр закордонних справ Д. Кулеба назвав боягузливим актом терору. Голова 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37031581-rosjanie-uciekaja-z-luganska-kilometrowe-sznury-aut
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37031581-rosjanie-uciekaja-z-luganska-kilometrowe-sznury-aut
https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/у-балаклії-росіяни-влаштували-катува/
https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/у-балаклії-росіяни-влаштували-катува/
https://avaz.ba/globus/svijet/772608/pronadena-masovna-grobnica-u-oslobodenom-izjumu-sa-oko-440-tijela
https://avaz.ba/globus/svijet/772608/pronadena-masovna-grobnica-u-oslobodenom-izjumu-sa-oko-440-tijela
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/15/ukraine-kryvyi-rih-russian-missiles-strike-zelenskiy-von-der-leyen
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/15/ukraine-kryvyi-rih-russian-missiles-strike-zelenskiy-von-der-leyen
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військової адміністрації Кривого Рогу О. Вілкул повідомив, що росія знову завдала 

удару крилатими ракетами по місту, що зруйнувало греблю водосховища і викликало 

велику повінь. У Кривому Розі інженери розпочали ремонт частини гідравлічної 

системи, пошкодженої ракетою, через яку річка Інгулець вийшла з берегів. 

*** 

Vincent, Isabel. Рutin vows to keep fighting, retake territory russians lost in Ukraine 

[путін обіцяє продовжувати боротьбу та повернути території, які росіяни втратили в 

Україні] / I. Vincent // L’Obs. – Paris, 2022. – 17.09. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/09/17/putin-vows-to-keep-fighting-retake-ukrainian-territory/. 

Згідно зі звітом розвідки Міністерства оборони Сполученого Королівства, 

російські сили можуть намагатися перегрупуватися, щоб повернути собі частину 

втрачених ними територій у східній частині України. російські війська встановили 

лінію оборони між річкою Оскіл і містом Сватове – річка Оскіл є ключовим 

маршрутом забезпечення, що проходить з Бєлгородської області росії. президент росії 

на саміті в Узбекистані заявив, що наступальна операція на Донбасі не припиняється. 

*** 

L’Onu «conta» le vittime civili: 6mila morti e oltre 8mila feriti [ООН «підраховує» 

жертви серед цивільного населення: 6 тисяч загиблих та понад 8 тисяч поранених] // 

Avvenire. – Milano, 2022. – 19.09. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/l-onu-i-civili-uccisi-dai-russi-venti-volti-quelli-degli-

ucraini-nello-scavo. 

Станом на 11 вересня ООН вдалося підтвердити загалом 5 718 загиблих та 8 

421 поранених по всій Україні. Моніторингова місія з прав людини в Україні 

підтвердила, станом на 4 вересня, не менше 13 917 жертв серед цивільного населення 

по всій Україні з початку вторгнення. Більшість жертв серед мирного населення 

зафіксовано та підтверджено на сході Донецької та Луганської областей. Більшість 

постраждалих мирних жителів є жертвами вибухових боєприпасів широкої дії, тобто 

навмисних бомбардувань у районах із великою присутністю неозброєного населення. 

*** 

Ucrania: otra masacre de Putin [Україна: чергова путінська бійня] // La Nación. – 

Buenos Aires, 2022. – 21.09. – Режим доступу : 

https://www.lanacion.com.ar/editoriales/ucrania-otra-masacre-de-putin-nid21092022/. 

В редакційній статті мова йде про українське місто Ізюм, що зазнало 

жорстокості від росіян під час окупації. Наголошується, що на території виявлено 

понад 440 могил, в одній з яких слідчі ексгумували тіла щонайменше 17 українських 

військових. З них більшість мали поранення від бомбардувань і вибухів; інші – 

гострими предметами та мали сліди насильницької смерті. В статті наголошено, що 

злочини путіна в Україні не можуть залишитися безкарними. Вони достатньо 

задокументовані журналістами, місцевою владою та правозахисними організаціями. 

Необхідність якнайшвидшого з’ясування відповідальності за звірства, скоєні в Бучі, 

Ірпіні та Ізюмі, є невід’ємним моральним імперативом. 

*** 

https://nypost.com/2022/09/17/putin-vows-to-keep-fighting-retake-ukrainian-territory/
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/l-onu-i-civili-uccisi-dai-russi-venti-volti-quelli-degli-ucraini-nello-scavo
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/l-onu-i-civili-uccisi-dai-russi-venti-volti-quelli-degli-ucraini-nello-scavo
https://www.lanacion.com.ar/editoriales/ucrania-otra-masacre-de-putin-nid21092022/
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Šta putin želi da postigne «referendumima» u Ukrajini? [Чого хоче досягти путін 

«референдумами» в Україні?] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 23.09. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/globus/svijet/774221/sta-putin-zeli-da-postigne-referendumima-u-ukrajini. 

23-27 вересня у самопроголошених «ДНР» та «ЛНР», а також в окупованих 

частинах Запорізької та Херсонської областей плануються «референдуми» про 

приєднання до росії. За прискореною процедурою росія хоче анексувати завойовані 

території на півдні та сході України. президент росії путін заявив, що москва визнає 

результати.  

*** 

Окупанти оголосили «референдуми» в Запоріжжі та «ЛДНР» // Українська 

газета. – Рим, 2022. – 23.09. – Режим доступу : 

https://www.gazetaukrainska.com/світ/життя/окупанти-оголосили-референдуми-в-зап/. 

Голова фейкової адміністрації Запорізької області Євген Балицький підписав 

розпорядження про проведення псевдореферендуму. Фейкове голосування 

відбудеться з 23 до 27 вересня. Майже 60 % території Запорізької області тимчасово 

окупували російські війська. Псевдореферендум окупанти планують провести на цій 

території.  

*** 

Un Britannique capturé en Ukraine raconte avoir été battu et forcé à chanter l’hymne 

russe [Затриманий в Україні британець каже, що його били і змушували співати гімн 

росії] // L’Obs. – Paris, 2022. – 25.09. – Режим доступу : https://www.nouvelobs.com/guerre-

en-ukraine/20220925.OBS63640/un-britannique-capture-en-ukraine-raconte-avoir-ete-battu-

et-force-a-chanter-l-hymne-russe.html. 

Один із п’яти британців, захоплених в Україні та повернутих до Великої 

Британії після обміну полоненими між москвою та Києвом, розповів в інтерв’ю 

британському таблоїду The Sun, що під час ув’язнення його били та змушували 

співати гімн росії. Він сказав, що провів п’ять місяців у камері розміром 1,20 м на 

1,80 м, що кишіли тарганами та вошами, позбавленій денного світла, за винятком 

випадків, коли його виводили для зйомок пропагандистських відеороликів або для 

зв’язку з британським міністерством закордонних справ. 

*** 

Ruderstam, Jacob. Ukraina: ryska attacker med «kamikazedrönare» [Сьогодні 

вранці в Одесі збили три російські безпілотники-камікадзе] / J. Ruderstam // Aftonbladet. 

– Stockholm, 2022. – 26.09. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/2B374B/ukraina-ryska-attacker-med-kamikazedronare. 

Оглядач швецької газети «Aftonbladet» Д. Рудерстам повідомляє, що російські 

війська атакували центр Одеси за допомогою, так званих, «дронів-камікадзе». 

Внаслідок атаки постраждали кілька урядових будівель у центральній частині міста. 

*** 

Koshiw, Isobel. Conscription fears as young Ukrainian men stopped from leaving 

occupied areas [Побоювання щодо призову на військову службу, оскільки молоді 

українські чоловіки перестали залишати окуповані райони] / І. Koshiw // The Guardian. 

– London, 2022. – 27.09. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/globus/svijet/774221/sta-putin-zeli-da-postigne-referendumima-u-ukrajini
https://www.gazetaukrainska.com/світ/життя/окупанти-оголосили-референдуми-в-зап/
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220925.OBS63640/un-britannique-capture-en-ukraine-raconte-avoir-ete-battu-et-force-a-chanter-l-hymne-russe.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220925.OBS63640/un-britannique-capture-en-ukraine-raconte-avoir-ete-battu-et-force-a-chanter-l-hymne-russe.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220925.OBS63640/un-britannique-capture-en-ukraine-raconte-avoir-ete-battu-et-force-a-chanter-l-hymne-russe.html
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/2B374B/ukraina-ryska-attacker-med-kamikazedronare
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https://www.theguardian.com/world/2022/sep/27/conscription-fears-young-ukrainian-men-

stopped-leaving-occupied-areas-russian-soldiers-crossing-point. 

російські солдати повертають молодих українських чоловіків, які намагаються 

залишити окуповані райони, оскільки, як з’ясувалося, зростають побоювання, що їх 

можуть призвати до російської армії. Українська влада вважає, що росія спробує 

мобілізувати молодих людей у нещодавно окупованих районах для боротьби проти 

України, як це було у деяких частинах східної України, які перебувають під 

контролем росії з 2014 р. 

*** 

Beaumont, Peter. Dozens feared dead after Russian strike on civilian convoy in 

Zaporizhzhia [Десятки людей загинули внаслідок удару росії по цивільній колоні у 

Запоріжжі] / Р. Beaumont // The Guardian. – London, 2022. – 30.09. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/30/dozens-feared-dead-after-russian-strike-on-

civilian-convoy-in-zaporizhzhia. 

російські окупанти завдали ракетного удару по околиці Запоріжжя і влучили в 

цивільну гуманітарну колону. Люди стояли в черзі на виїзд на тимчасово окуповану 

територію, щоби забрати власних родичів, відвезти їм допомогу. За попередніми 

даними, російські війська випустили 16 ракет із ЗРК С-300. 

*** 

Ukrainian official: Russian strike kills 23, wounds 28 [Український чиновник: від 

російського удару загинуло 23, поранено 28] // The Independent. – London, 2022. – 30.09. – 

Режим доступу : https://www.independent.co.uk/news/ap-kyiv-moscow-zaporizhzhia-

b2182082.html. 

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявив, 

що російські сили обстріляли колону з гуманітарною допомогою, яка прямувала на 

окуповану росією територію. Він опублікував зображення згорілих автомобілів та тіл, 

що лежать на дорозі. Це відбувається в той час, коли москва готується анексувати 

чотири регіони до складу росії після псевдореферендуму, який розкритикувало 

міжнародне співтовариство. 

ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ  

Hollender, Barbara. Wołodymyr Zełeński: nie przyzwyczajajcie się do wojny 

[Володимир Зеленський: не звикати до війни] / B. Hollender // Rzeczpospolita. – Warsaw, 

2022. – 01.09. – Режим доступу : https://www.rp.pl/film/art36972751-wolodymyr-zelenski-

nie-przyzwyczajajcie-sie-do-wojny. 

Під час відкриття 79-го Венеціанського кінофестивалю гості, які зібралися у 

залі Grande Palazzo del Cinema, слухали Президента України Володимира 

Зеленського, який, як і під час відкриття Канського фестивалю, говорив про війну у 

своїй країні. Він назвав вторгнення росії «жахом, який триває не 120 хвилин, а вже 

189 днів». В. Зеленський наголосив, шо те, що відбувається в Україні, виходить за 

межі людяності та здорового глузду. 

*** 

Antiga PM ucraniana considera inaceitável «trocar território por paz» [Колишня 

прем’єрка України вважає неприпустимим «обмін територією заради миру»] // Correio 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/27/conscription-fears-young-ukrainian-men-stopped-leaving-occupied-areas-russian-soldiers-crossing-point
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/27/conscription-fears-young-ukrainian-men-stopped-leaving-occupied-areas-russian-soldiers-crossing-point
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/30/dozens-feared-dead-after-russian-strike-on-civilian-convoy-in-zaporizhzhia
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/30/dozens-feared-dead-after-russian-strike-on-civilian-convoy-in-zaporizhzhia
https://www.independent.co.uk/news/ap-kyiv-moscow-zaporizhzhia-b2182082.html
https://www.independent.co.uk/news/ap-kyiv-moscow-zaporizhzhia-b2182082.html
https://www.rp.pl/film/art36972751-wolodymyr-zelenski-nie-przyzwyczajajcie-sie-do-wojny
https://www.rp.pl/film/art36972751-wolodymyr-zelenski-nie-przyzwyczajajcie-sie-do-wojny
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da Manhã. – Lisboa, 2022. – 02.09. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/antiga-pm-ucraniana-considera-inaceitavel-trocar-

territorio-por-paz. 

Експрем’єр-міністерка України Юлія Тимошенко виступила з промовою на 

конференції Estoril в Кашкайші, в якій кілька разів повторила, що «є тільки один шлях 

до миру, і це перемога на полі бою», подякувавши Португалії та Європі за підтримку. 

Вона наголосила, що мирова угода, яку хоче запропонувати російське керівництво, 

означає лише втрати, і для України та вільного світу неприйнятний обмін території на 

мир. 

*** 

Ukrayna’dan ‘‘Gazprom’’ açıklaması: Rusya, Avrupa’ya karşı enerji saldırısına 

hazırlanıyor [Заява «Газпрому» з України: росія готується до енергетичної атаки на 

Європу] // Star. – Istanbul, 2022. – 04.09. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/dunya/ukraynadan-gazprom-aciklamasi-rusya-avrupaya-karsi-

enerji-saldirisina-hazirlaniyor-haber-1734692/. 

Президент України В. Зеленський зробив заяву після того, як «Газпром» 

повністю припинив постачання газу до Європи «Північним потоком-1» через «витік». 

У своїй промові, оцінюючи рішення «Газпрому» припинити постачання, 

В. Зеленський заявив, що росія спробує зруйнувати нормальне життя кожного 

європейця цієї зими. 

*** 

Ukrajna követeli, hogy azonnal javítsák a magyar nyolcadikosok 

földrajztankönyvében lévő hamis állításokat [Україна вимагає негайно виправити 

помилкові твердження у підручниках географії угорських восьмикласників] // 

Nepszava. – Budapest, 2022. – 07.09. – Режим доступу : https://nepszava.hu/3168559_szeged-

hatarvadaszok-rendezveny-lefujas. 

Міністерство закордонних справ України в своїй заяві вимагає переписати 

підручник географії для восьмикласників в Угорщині, які містять недостовірні факти 

про Україну. Війна, розв’язана росією проти України 24 лютого, хибно зображується 

авторами підручника як громадянська війна. Автори підручника пишуть про «дуже 

нерівномірний» розподіл національностей в Україні й «ворожнечу» між етнічними 

групами.  

*** 

Zelenski’nin Bayraktar’a taltif ettiği devlet nişanı dünya medyasında yankı uyandırdı 

[Державна нагорода, якою В. Зеленський нагородив Х. Байрактара, викликала 

резонанс у світових ЗМІ] // Star. – Istanbul, 2022. – 10.09. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/dunya/zelenskinin-bayraktara-taltif-ettigi-devlet-nisani-dunya-

medyasinda-yanki-uyandirdi-haber-1735878/. 

Президент України В. Зеленський нагородив гендиректора турецької компанії 

«Байкар», яка виробляє безпілотники типу «Байрактар», Халука Байрактара 

державним орденом «За заслуги» І ступеня. Президент України подякував за 

підтримку Туреччини України та внесок Х. Байрактара і його компанії у збільшення 

потужності українських ЗСУ у боротьбі з агресором. 

https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/antiga-pm-ucraniana-considera-inaceitavel-trocar-territorio-por-paz
https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/antiga-pm-ucraniana-considera-inaceitavel-trocar-territorio-por-paz
https://www.star.com.tr/dunya/ukraynadan-gazprom-aciklamasi-rusya-avrupaya-karsi-enerji-saldirisina-hazirlaniyor-haber-1734692/
https://www.star.com.tr/dunya/ukraynadan-gazprom-aciklamasi-rusya-avrupaya-karsi-enerji-saldirisina-hazirlaniyor-haber-1734692/
https://nepszava.hu/3168559_szeged-hatarvadaszok-rendezveny-lefujas
https://nepszava.hu/3168559_szeged-hatarvadaszok-rendezveny-lefujas
https://www.star.com.tr/dunya/zelenskinin-bayraktara-taltif-ettigi-devlet-nisani-dunya-medyasinda-yanki-uyandirdi-haber-1735878/
https://www.star.com.tr/dunya/zelenskinin-bayraktara-taltif-ettigi-devlet-nisani-dunya-medyasinda-yanki-uyandirdi-haber-1735878/
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*** 

Malinowski, Przemysław. Prezydent Zełenski przybył do odbitego z rąk Rosjan Izium 

[Президент України В. Зеленський приїхав до відвойованого у росіян Ізюма] / P. 

Malinowski // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 14.09. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37053311-prezydent-zelenski-przybyl-do-odbitego-z-

rak-rosjan-izium. 

Президент України Володимир Зеленський відвідав місто Ізюм Харківської 

області, яке було звільне ЗСУ від російської окупації. У звільненому ЗСУ місті 

урочисто підняли державний прапор України. У церемонії взяли участь заступниця 

міністра оборони Ганна Маляр, представники ЗСУ та інших силових структур, які 

визволяли місто від російських окупантів. 

*** 

Tong, Zhao. UN General Assembly exclusively allows Ukrainian president to speak 

remotely at General Debate [Генасамблея ООН ексклюзивно дозволила Президентові 

України дистанційно виступати на спільних дебатах] / Z. Tong // People’s Daily. – Beijing, 

2022. – 17.09. – Режим доступу : http://en.people.cn/n3/2022/0917/c90000-10148307.html. 

Делегація України 19-23 вересня візьме участь у 77-ї сесії Генеральної 

Асамблеї ООН. Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка дозволяє 

Президенту України В. Зеленському взяти участь у тижні високого рівня в 

дистанційному форматі із попередньо записаним відеозверненням. За резолюцію 

проголосувала 101 держава-член ООН, проти виступили 7, ще 19 – утримались. 

*** 

Fernstedt, Nora. Zelenskyj i FN: Bara en vill ha krig [Зеленський в ООН: Війни хоче 

лише один] / N. Fernstedt // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 22.09. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/kE3mOa/zelenskyj-talar-i-fn. 

Кореспондентка швецького видання пише про виступ перед Генеральною 

Асамблеєю ООН Президента України В. Зеленського, під час якого він перерахував 

злочини, які, на її думку, були вчинені в Україні. В. Зеленський вимагає, щоб і росія, і 

путін були покарані за свої дії. В. Зеленський також зажадав позбавити росію права 

вето у Раді Безпеки ООН та заборонити росіянам виїжджати до інших країн. У ході 

виступу Президент України представив «формулу миру» – п’ять умов, які, на його 

думку, необхідно виконати за допомогою союзників, щоб зупинити росію. 

*** 

Embaixadora diz que resultados dos referendos não serão reconhecidos [Посолка 

каже, що результати референдуму не будуть визнані] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. 

– 23.09. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/embaixadora-diz-que-

resultados-dos-referendos-nao-serao-reconhecidos. 

Посолка України в Португалії Інна Огнівець назвала «провокацією» 

«референдуми», які росія проводить на окупованих українських територіях, і 

запевнила, що її країна не визнає їх результати. Спілкуючись із журналістами, І. 

Огнівець висловила надію, що «весь демократичний світ» також не визнає результати, 

так званих, референдумів. 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37053311-prezydent-zelenski-przybyl-do-odbitego-z-rak-rosjan-izium
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37053311-prezydent-zelenski-przybyl-do-odbitego-z-rak-rosjan-izium
http://en.people.cn/n3/2022/0917/c90000-10148307.html
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/kE3mOa/zelenskyj-talar-i-fn
https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/embaixadora-diz-que-resultados-dos-referendos-nao-serao-reconhecidos
https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/embaixadora-diz-que-resultados-dos-referendos-nao-serao-reconhecidos
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ТЕРОРИЗМ РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ В УКРАЇНІ  

L’Aiea bussa alle porte di Zaporizhzhia [МАГАТЕ стукає у двері Запорізької АЕС] 

// Avvenire. – Milano, 2022. – 01.09. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-aiea-bussa-alle-porte-cetnrale-nucleare-

zaporizhzhia. 

За словами глави Міжнародного агентства з атомної енергії Р. Гроссі, МАГАТЕ 

відповідатиме не за визначення походження пострілів на Запорізькій АЕС, а за 

цілісність системи та її функціонування. Агентство наполягає на «постійному 

спостереженні». Місія Р. Гроссі полягає в чергуванні певної кількісті інспекторів, які 

могли б стежити за діяльністю станції. 

*** 

Gatopoulos, Derek. U.N. inspectors head to Ukraine nuclear plant in war zone 

[Інспектори ООН вирушили на українську АЕС у зоні бойових дій] / D. Gatopoulos // 

Japan Тoday. – Tokyo, 2022. – 01.09. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/world/un-inspectors-moving-to-ukriaine-nuclear-plant-in-

war-zone. 

Група інспекторів ООН прибула до Запорізької атомної електростанції з 

довгоочікуваною місією із забезпечення безпеки об’єкта та запобігання катастрофі 

через бойові дії. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії 

(МАГАТЕ) Р. Гроссі заявив, що ця місія спрямована на запобігання ядерній аварії та 

збереження найбільшої атомної електростанції в Європі. Він отримав від росії «чіткі 

гарантії» того, що 14 експертів зможуть виконувати свою роботу безперебійно. 

*** 

Farberov, Snejana. Integrity of Zaporizhzhia nuclear plant ‘violated,’ UN inspectors 

say [Інспектори ООН заявили, що цілісність Запорізької АЕС «порушена»] / S. Farberov 

// New York Post. – New York, 2022. – 02.09. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/09/02/integrity-of-zaporizhzhia-nuclear-plant-violated-un/. 

Після свого першого візиту на Запорізьку АЕС інспектори ООН заявили, що 

фізична цілісність підконтрольної росії ЗАЕС була неодноразово «порушена», що 

призвело до структурних пошкоджень, але не змогли оцінити випадково це чи 

навмисно. Глава МАГАТЕ Р. Гроссі очолив довгоочікувану місію з 14 осіб на 

станцію. Експерти МАГАТЕ оглянули всю територію, включаючи диспетчерські, 

аварійні системи та дизель-генератори, а також зустрілися з українським персоналом 

станції, який з березня обслуговує станцію під контролем росії. 

*** 

Guillot, Louise. UN inspectors find ‘impacts’ at ‘violated’ Ukrainian nuclear plant 

[Інспектори ООН виявили «впливи» на «порушену» українську атомну 

електростанцію] / L. Guillot // POLITICO. – Brussels, 2022. – 02.09. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/un-inspectors-find-impacts-at-violated-ukrainian-nuclear-

plant/. 

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Р. Гроссі 

заявив, що окупована росією Запорізька АЕС матиме постійну присутність МАГАТЕ. 

За його словами, найбільша в Європі атомна електростанція зазнала пошкоджень під 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-aiea-bussa-alle-porte-cetnrale-nucleare-zaporizhzhia
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-aiea-bussa-alle-porte-cetnrale-nucleare-zaporizhzhia
https://japantoday.com/category/world/un-inspectors-moving-to-ukriaine-nuclear-plant-in-war-zone
https://japantoday.com/category/world/un-inspectors-moving-to-ukriaine-nuclear-plant-in-war-zone
https://nypost.com/2022/09/02/integrity-of-zaporizhzhia-nuclear-plant-violated-un/
https://www.politico.eu/article/un-inspectors-find-impacts-at-violated-ukrainian-nuclear-plant/
https://www.politico.eu/article/un-inspectors-find-impacts-at-violated-ukrainian-nuclear-plant/
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час вторгнення росії в Українуі й інспектори залишаться на місці, щоб стежити за 

ситуацією. Р. Гроссі додав, що Україна і росія погодилися на постійне перебування 

двох інспекторів МАГАТЕ на станції і їх подальша присутність дозволить агентству 

ООН надавати міжнародній спільноті незалежну інформацію про ситуацію на АЕС. 

*** 

IAEA visit to Ukraine nuclear plant highlights risks [Візит МАГАТЕ на українську 

АЕС підкреслює ризики] // The Independent. – London, 2022. – 03.09. – Режим доступу : 

https://www.independent.co.uk/news/ukraine-ap-iaea-russia-fukushima-b2158878.html. 

Війна, спричинена вторгненням росії в Україну, змушує міжнародні 

організації, а не лише МАГАТЕ, розгортати групи під час активних бойових дій для 

наведення порядку навколо українських АЕС, притягнення до відповідальності за 

військові злочини та ідентифікації загиблих. Генеральний директор МАГАТЕ Р. 

Гроссі наголосив на ризиках Запоріжської АЕС та на намаганні запобігти потенційно 

катастрофічній ядерній катастрофі. Він вважає, що ситуація в Запоріжжі, 

найсерйозніша з тих, куди МАГАТЕ надсилало людей. 

*** 

Fisch, Yesica. Ukraine’s nuclear plant disconnected from power line amid fighting 

russia ukraine war [Українську АЕС відключили від лінії електропередач через бойові 

дії] / Y. Fisch // Time. – New York, 2022. – 03.09. – Режим доступу : 

https://time.com/6210865/ukraines-nuclear-plant-disconnected-from-power-line/. 

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що контрольована росією 

Запорізька АЕС в Україні була відключена від останньої зовнішньої лінії 

електропередач, але все ще змогла подавати електроенергію через резервну лінію на 

тлі постійних обстрілів у цьому районі. Президент Туреччини Р. Т. Ердоган 

запропонував взяти на себе роль «посередника» у питанні Запорізької АЕС під час 

телефонної розмови з президентом росії путіним. 

*** 

Yanyan, Xue. Zaporizhzhia nuclear plant loses main external power line once again: 

IAEA [Запорізька АЕС в черговий раз втратила магістральну зовнішню лінію 

електропередачі: МАГАТЕ] / X. Yanyan // People’s Daily. – Beijing, 2022. – 04.09. – Режим 

доступу : http://en.people.cn/n3/2022/0904/c90000-10143091.html. 

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що Запорізька 

атомна електростанція в Україні в черговий раз втратила зв’язок з останньою 

магістральною зовнішньою лінією електропередачі, що залишилася, проте об’єкт 

продовжує постачати електроенергію в Україну через резервну лінію. Генеральний 

директор МАГАТЕ Р. Гроссі повідомив, що шість членів експертної місії агентства 

залишилися на Запорізькій АЕС. Експерти проводитимуть детальну та безперервну 

роботу з оцінки фізичних збитків об’єктам станції, визначатимуть працездатність 

основних та резервних систем безпеки та охорони, оцінюватимуть умови праці 

персоналу, а також виконуватимуть невідкладні заходи безпеки. 

*** 

IAEA says Ukraine nuclear plant cut from main power line [МАГАТЕ заявило, що 

українська АЕС відключена від магістральних ліній електропередач] // The News. – 

https://www.independent.co.uk/news/ukraine-ap-iaea-russia-fukushima-b2158878.html
https://time.com/6210865/ukraines-nuclear-plant-disconnected-from-power-line/
http://en.people.cn/n3/2022/0904/c90000-10143091.html
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Islamabad, 2022. – 04.09. – Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/988178-iaea-

says-ukraine-nuclear-plant-cut-from-main-power-line. 

МАГАТЕ заявило, що 3 вересня Запорізька АЕС була відключена від останньої 

основної лінії електропередачі, що залишилася, і тепер покладається на резервну 

лінію. Один реактор все ще працює та виробляє електроенергію як для охолодження, 

так і для інших важливих функцій безпеки на майданчику. 

*** 

Rapporto Aiea: la centrale atomica di Zaporizhzhia è a rischio molto elevato 

[Доповідь МАГАТЕ: Запорізька АЕС знаходиться у зоні дуже високого ризику] // 

Avvenire. – Milano, 2022. – 06.09. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-aiea-rapporto-ispettori. 

Редакційна стаття італійської газети присвячена доповіді гендиректора 

МАГАТЕ Р. Гроссі на засіданні Ради безпеки ООН про стан Запорізької АЕС. 52-х 

сторінковий документ містить недвозначні зображення такі, як фотографії російських 

бойових машин, що сховалися біля одного з реакторів, а також докладну карту 

російських вогневих позицій. Експерти МАГАТЕ на місці оцінили фізичні збитки 

станції, визначили працездатність основних та резервних систем ядерної безпеки та 

захисту, оцінили умови праці персоналу та поточні можливості реагування на 

аварійні ситуації, а також інші важливі заходи. 

*** 

Zelensky salue le rapport de l’AIEA sur Zaporijia, Poutine regrette qu’il n’accuse pas 

l’Ukraine [В. Зеленський вітає звіт МАГАТЕ щодо ЗАЕС, путін шкодує, що у звіті не 

звинуватили Україну] // L’Obs. – Paris, 2022. – 07.09. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220907.OBS62860/zelensky-salue-le-

rapport-de-l-aiea-sur-zaporijia-poutine-regrette-qu-il-n-accuse-pas-l-ukraine.html. 

Міжнародне агентство з атомної енергії опублікувало звіт за підсумками візиту 

місії на захоплену російськими окупантами Запорізьку АЕС, у якому наголосило, що 

потрібна домовленість усіх сторін щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС. 

МАГАТЕ пояснює, що військова техніка на ЗАЕС та бойові дії поряд з територією 

станції загрожують системі її захисту, а обстріли в цьому районі необхідно 

припинити (не вказуючи, хто саме їх здійснює). Інспектори МАГАТЕ побачили 

російських військових, їхній транспорт і техніку на Запорізькій АЕС, зокрема кілька 

військових вантажівок у машинних залах на першому поверсі. Тому агентство радить 

прибрати весь транспорт із районів, де це може вплинути на роботу систем безпеки та 

обладнання. 

*** 

Shelling resumes near Ukraine’s Zaporizhzhia nuclear plant [Біля Запорізької АЕС 

відновилися обстріли] // New York Post. – New York , 2022. – 07.09. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/09/07/shelling-resumes-near-ukraine-nuclear-plant-despite-risks/. 

російські війська обстріляли ракетами та важкою артилерією місто Нікополь, 

що знаходиться на протилежному березі Дніпра від найбільшої в Європі атомної 

станції – Запорізької. Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії ООН Р. 

Гроссі попередив Раду Безпеки ООН, що на Запорізькій АЕС може статися «щось 

https://www.thenews.com.pk/print/988178-iaea-says-ukraine-nuclear-plant-cut-from-main-power-line
https://www.thenews.com.pk/print/988178-iaea-says-ukraine-nuclear-plant-cut-from-main-power-line
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-aiea-rapporto-ispettori
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220907.OBS62860/zelensky-salue-le-rapport-de-l-aiea-sur-zaporijia-poutine-regrette-qu-il-n-accuse-pas-l-ukraine.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220907.OBS62860/zelensky-salue-le-rapport-de-l-aiea-sur-zaporijia-poutine-regrette-qu-il-n-accuse-pas-l-ukraine.html
https://nypost.com/2022/09/07/shelling-resumes-near-ukraine-nuclear-plant-despite-risks/
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дуже, дуже катастрофічне». МАГАТЕ закликало росію та Україну створити навколо 

АЕС «зону ядерної безпеки». Є побоювання, що бойові дії можуть спровокувати 

катастрофу такого масштабу, як аварія на Чорнобильській АЕС 1986 р. 

*** 

China supports continued presence of IAEA experts at Zaporizhzhia nuclear power 

plant [Китай підтримує подальшу присутність експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС] 

// People’s Daily. – Beijing, 2022. – 07.09. – Режим доступу : 

http://en.people.cn/n3/2022/0907/c90000-10144370.html. 

Китай висловив підтримку продовженню присутності експертів Міжнародної 

агенції з атомної енергії на Запорізькій атомній електростанції в Україні. Виступаючи 

на брифінгу Ради Безпеки щодо Запорізької АЕС, заступник постпреду Китаю при 

ООН Г. Шуан попередив, що, незважаючи на неодноразові попередження та заклики 

міжнародної спільноти, обстріл електростанції триває. Він сказав, що Китай 

сподівається, що експерти-резиденти зможуть забезпечити постійну, стійку та 

професійну технічну підтримку, щоб гарантувати безпеку ядерних об’єктів. 

*** 

Гроси почео консултације о безбедносној зони око нуклеарке Запорожје, Гутереш 

планира да посети Кијев и Москву [Р. Гроссі почав консультації щодо зони безпеки 

навколо Запорізької АЕС, А. Гутерреш планує відвідати Київ і москву] // Политика. – 

Belgrad, 2022. – 08.09. – Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/516332/. 

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Р. 

Гроссі розпочав консультації щодо можливості створення зони безпеки навколо 

Запорізької АЕС. МАГАТЕ опублікувало звіт за результатами місії агентства в 

Запоріжжі, в якому заявило, що готове негайно почати консультації, які призведуть до 

негайного встановлення на АЕС «зони ядерної безпеки». 

*** 

Zaustavljen rad u ukrajinskoj nuklearki Zaporožje [Зупинено роботу на Запорізькій 

АЕС в Україні] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 11.09. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/globus/svijet/771466/zaustavljen-rad-u-ukrajinskoj-nuklearki-zaporozje. 

ДП «НАЕК "Енергоатом"» оголосила про відключення від мережі найбільшої 

атомної електростанції Європи – Запорізької електростанції, яка перебуває під 

окупацією російських військ. Останні три дні шостий реактор працює у так званому 

«острівному режимі», згідно з яким виробляє електроенергію, але лише для власних 

потреб. Президент України В. Зеленський закликав до демілітаризації прилеглої до 

ЗАЕС території. 

*** 

Zaustavljen rad u ukrajinskoj nuklearki Zaporižji, Kijev pozvao stanovnike na 

evakuaciju [Зупинили роботу на Запорізькій АЕС, Київ закликав жителів 

евакуюватися] // Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 11.09. – Режим доступу : 

https://www.vecernji.hr/vijesti/zaustavljen-rad-u-ukrajinskoj-nuklearki-zaporizji-kijev-

pozvao-stanovnike-na-evakuaciju-1616367. 

ДП «НАЕК "Енергоатом"» повідомило, що Запорізька атомна електростанція 

повністю зупинена. 11 вересня 2022 р. вночі, о 03:41, енергоблок №6 ЗАЕС 

http://en.people.cn/n3/2022/0907/c90000-10144370.html
https://www.politika.rs/scc/clanak/516332/
https://avaz.ba/globus/svijet/771466/zaustavljen-rad-u-ukrajinskoj-nuklearki-zaporozje
https://www.vecernji.hr/vijesti/zaustavljen-rad-u-ukrajinskoj-nuklearki-zaporizji-kijev-pozvao-stanovnike-na-evakuaciju-1616367
https://www.vecernji.hr/vijesti/zaustavljen-rad-u-ukrajinskoj-nuklearki-zaporizji-kijev-pozvao-stanovnike-na-evakuaciju-1616367
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відключили від енергомережі. Йде підготовка до його розхолодження та переведення 

у холодний стан. У разі повторного пошкодження ліній зв’язку з енергосистемою, 

ризик чого залишається великим, живлення власних потреб ЗАЕС відбуватиметься 

від дизель-генераторів. 

*** 

Ukraine: main power line restored at Zaporizhzhia nuclear plant, IAEA says 

[Україна: відновлено магістральну лінію електропередач на Запорізькій АЕС, 

повідомляє МАГАТЕ] // The Guardian. – London, 2022. – 17.09. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/17/ukraine-main-power-line-restored-at-

zaporizhzhia-nuclear-plant-iaea-says. 

Хоча реактори на найбільшій в Європі Запорізькій АЕС, яку утримує росія 

були зупинені, паливо їх все ще потребує охолодження, щоб уникнути розплавлення. 

Одна з чотирьох головних ліній електропередач була відремонтована і через два 

тижні після виходу з ладу постачає станцію електроенергією з української мережі. У 

МАГАТЕ зазначають, що незважаючи на те, що стан електропостачання ЗАЕС 

покращився, загальна ситуація на станції, розташованої в середині зони бойових дій, 

залишається ненадійною. 

*** 

Ritter, Karl. Ukraine says russian missile struck close to nuclear plant [Україна 

заявила, що російська ракета потрапила поряд із АЕС] / K. Ritter // The Toronto Star. – 

Toronto, 2022. – 19.09. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/09/19/ukraine-says-russian-missile-struck-

close-from-nuclear-plant.html. 

Автор пише, що російська ракета впала поряд з Південноукраїнською атомною 

електростанцією, пошкодивши будівлю станції, на місці вибуху утворилася вирва 

глибиною 2 метри. Водночас в «Енергоатомі» зазначили, що всі три блоки 

Південноукраїнської АЕС працюють у штатному режимі, постраждалих серед 

персоналу станції немає. Українська влада назвала інцидент актом ядерного 

тероризму з боку росії. 

*** 

Ritter, Karl. Ukraine warns of ‘nuclear terrorism’ after strike near plant [Україна 

попереджає про «ядерний тероризм» після удару по АЕС] / K. Ritter // Japan Тoday. – 

Tokyo, 2022. – 21.09. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/world/ukraine-

says-russian-missile-struck-close-from-nuclear-plant. 

ДП «НАЕК "Енергоатом"» оголосила про потрапляння російської ракети за 300 

метрів від реакторів Південноукраїнської АЕС неподалік міста Южноукраїнська 

Миколаївської області, внаслідок чого утворилася пробоїна глибиною 2 метри і 

шириною 4 метри. Директорка з досліджень у галузі міжнародної безпеки 

аналітичного центру Chatham House у Лондоні П. Льюїс заявила, що напади на 

Запорізьку АЕС та завдання удару по Південноукраїнській АЕС свідчать про те, що 

російські військові намагаються відключити українські атомні станції до настання 

зими. 

*** 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/17/ukraine-main-power-line-restored-at-zaporizhzhia-nuclear-plant-iaea-says
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/17/ukraine-main-power-line-restored-at-zaporizhzhia-nuclear-plant-iaea-says
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/09/19/ukraine-says-russian-missile-struck-close-from-nuclear-plant.html
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/09/19/ukraine-says-russian-missile-struck-close-from-nuclear-plant.html
https://japantoday.com/category/world/ukraine-says-russian-missile-struck-close-from-nuclear-plant
https://japantoday.com/category/world/ukraine-says-russian-missile-struck-close-from-nuclear-plant
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Kierkegaard, Susanna. Nu flyr ryssarna från putins krig [Тепер росіяни тікають від 

путінської війни] / S. Kierkegaard // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 22.09. – Режим 

доступу : https://www.aftonbladet.se/ledare/a/69kXVz/efter-mobiliseringen-flyr-ryssarna-

fran-putins-krig-i-ukraina. 

Автор редакційної статті в «Aftonbladet» С. К’єркегор пише про звернення до 

народу путіна, де російський диктатор ясно дав зрозуміти, що він може подумати про 

використання ядерної зброї. Передбачається, що фейкові референдуми, які незабаром 

російський режим проведе в окупованих областях України, виправдовують анексію. 

Проголосивши ці території України російськими, путін може за російськими 

законами захищати їх ядерною зброєю. 

*** 

Hennigan W.J. This is not a bluff.’ putin raises specter of nuclear weapons following 

battlefield losses [«Це не блеф». путін порушує питання про ядерну зброю у зв’язку із 

втратами на полях битв] / W.J. Hennigan // Time. – New York, 2022. – 22.09. – Режим 

доступу : https://time.com/6215610/putin-nuclear-weapons-threat/. 

Журналіст В. Д. Генніган на сторінках «Time» пише, що після серії втрат на 

сході України президент росії путін виступив із двозначною, але зловісною загрозою 

застосування ядерної зброї. Експерти, як і раніше, вважають, що малоймовірно, що 

путін будь-коли завдасть ядерний удар по Україні. Представники Пентагону та 

розвідки вважають, що, найімовірнішим ядерним сценарієм було б те, що путін, зміг 

би використати тактичну ядерну зброю меншого розміру. 

*** 

Jayanti, Suriya. Russia blows up gas pipelines, declaring an all-out energy war it may 

already have lost [росія підриває газопроводи, оголошуючи тотальну енергетичну війну, 

яку вона, можливо, вже програла] / S. Jayanti // Time. – New York, 2022. – 29.09. – Режим 

доступу : https://time.com/6218125/russia-gas-pipelines-energy-war/. 

Керуючий директор американо-української компанії з декарбонізації Eney С. 

Джаянті в статті пише, що росія підриває або обстрілює енергетичні об’єкти по всій 

Україні. У вересні російські війська обстріляли українську Запорізьку АЕС, бомбили 

поблизу Південноукраїнської АЕС і завдали удару по Зміївській ТЕЦ. Вони також 

обстріляли другу за величиною в Україні ТЕЦ під Харковом. Крім того, було 

підірвано три високовольтні підстанції, внаслідок чого 40 підстанцій залишилися без 

електрики, а дві основні повітряні лінії електропередач були відключені. 10 вересня 

росія запустила 14 ракет по Каховській ГЕС, яка постачає електроенергією весь 

Каховський район. 

ЕКОНОМІЧНА ТА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА  

Ал-Ахмед, Оля. Украйна увеличава износа на зърно с 20-30 % всеки месец 

[Україна щомісяця нарощує експорт зерна на 20-30 %] / О. Ал-Ахмед // Факти. – Sofia, 

2022. – 07.09. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/711088-ukraina-uvelichava-iznosa-na-

zarno-s-20-30-vseki-mesec. 

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

у серпні Україна експортувала майже 4,6 млн тонн зерна, з них близько 3 млн тонн 

залізницею, автомобільним транспортом і Дунаєм. Україна щомісяця нарощує 

експорт зерна на 20-30 %. При цьому напрямок експорту польського зерна він назвав 

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/69kXVz/efter-mobiliseringen-flyr-ryssarna-fran-putins-krig-i-ukraina
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/69kXVz/efter-mobiliseringen-flyr-ryssarna-fran-putins-krig-i-ukraina
https://time.com/6215610/putin-nuclear-weapons-threat/
https://time.com/6218125/russia-gas-pipelines-energy-war/
https://fakti.bg/world/711088-ukraina-uvelichava-iznosa-na-zarno-s-20-30-vseki-mesec
https://fakti.bg/world/711088-ukraina-uvelichava-iznosa-na-zarno-s-20-30-vseki-mesec
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«дуже перспективним». Міністр зазначив, що одним із варіантів покращення ситуації 

з експортом зерна є надання в країнах ЄС дотацій на виробництво достатньої 

кількості зерновозів. 

*** 

Bíró, Zoltán. Működik-e és hogyan az ukrán gazdaság? [Чи працює українська 

економіка і як?] / Z. Bíró // Nepszava. – Budapest, 2022. – 11.09. – Режим доступу : 

https://nepszava.hu/3168728_palotas-janos-nem-lesz-eu-megallapodas. 

Угорський письменник і політик З. Біро в статті розглядає стан української 

економіки під час війни, зазначаючи, що прогнозований спад у розмірі близько 30 % в 

2022 р. – не такий уже й поганий результат. Дефіцит бюджету складає 5 млрд дол. на 

місяць, що становить майже 30 % довоєнного ВВП України. Сьогодні одну третину 

доходної частини українського бюджету забезпечують надходження податків, а іншу 

– міжнародна допомога. Прикриття для третини, що залишилася, створюється 

українським центральним банком, який купує державні цінні папери. 

*** 

Павлиш, Олексій. Рейтинг України знизили і підняли / О. Павлиш // Міст. – 

Торонто, 2022. – 12.09. – Режим доступу : https://meest-

online.com/ukraine/economy/rejtyng-ukrajiny-znyzyly-i-pidnyaly/. 

Міжнародні рейтингові агенції Standard & Poor’s Global Ratings і Fitch Ratings 

знизили рейтинг України в іноземній валюті. Це пов’язано зі зовнішнім боргом 

України, реструктуризація якого, на думку аналітиків, може стати проблемною. 

Агенція прогнозує, що до кінця року інфляція в Україні прискориться з 22,2 % до 30 

%, а зростання цін на 2022 р. прогнозують у середньому на рівні 20 %. За прогнозами 

Fitch Ratings, високій інфляції сприятимуть грошове фінансування дефіциту бюджету 

з боку НБУ, збої в ланцюжку постачань, слабкий вплив грошово-кредитної політики 

та знецінення гривні. Фахівці передбачають, що економіка України цього року 

скоротиться на 33 %, а 2023-го рівень її відновлення становитиме приблизно 4 %. 

*** 

Ukrajinska kompanija pravi bunkere koji se šalju na front, ambasador kompanije 

Srna [Українська компанія виробляє укриття, які відправляють на фронт] // Dnevni 

avaz. – Sarajevo, 2022. – 14.09. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/globus/svijet/772250/ukrajinska-kompanija-pravi-bunkere-koji-se-salju-na-

front-ambasador-kompanije-srna. 

Металургійний холдинг «Метінвест Холдинг», що належить українському 

мільярдеру Р. Ахметову, запустив виробництво збірних укриттів, які можна 

використовувати як схованки, контейнери чи польові лазні. Один такий збірний 

притулок коштує 200 тис. грн і «Метінвест Холдинг» стверджує, що вже безкоштовно 

доставив українським солдатам 10 одиниць. Компанія розраховує виробляти 20 

одиниць укриттів щомісяця. 

*** 

Ferris-Rotman, Amie. The ukrainian women farmers fighting to keep the world fed 

[Українські жінки-фермери борються за те, щоб світ був ситий] / A. Ferris-Rotman // 

https://nepszava.hu/3168728_palotas-janos-nem-lesz-eu-megallapodas
https://meest-online.com/ukraine/economy/rejtyng-ukrajiny-znyzyly-i-pidnyaly/
https://meest-online.com/ukraine/economy/rejtyng-ukrajiny-znyzyly-i-pidnyaly/
https://avaz.ba/globus/svijet/772250/ukrajinska-kompanija-pravi-bunkere-koji-se-salju-na-front-ambasador-kompanije-srna
https://avaz.ba/globus/svijet/772250/ukrajinska-kompanija-pravi-bunkere-koji-se-salju-na-front-ambasador-kompanije-srna
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Time. – New York, 2022. – 27.09. – Режим доступу : https://time.com/6215704/ukraine-

farmers-women-world-hunger/. 

Журналістка Е. Ферріс-Ротман присв’ятила статтю в «Time» українським 

жінкам, які здавна відігравали важливу роль у сільському господарстві. Зіткнувшись 

із насильством на порозі своїх будинків, а також зі знищеним обладнанням, багато 

українських фермерів навіть не змогли повністю зібрати цьогорічний урожай. Значну 

частину зерна торішнього врожаю досі не перевезено: близько 22 мільйонів тонн – 

близько половини річного експорту пшениці, кукурудзи та ячменю – застрягли в 

українських елеваторах та на складах у портах. У селах і хуторах півдня України 

з’являються імпровізовані, наспіх збудовані сховища, що стають частиною 

ландшафту разом із синьо-жовтими прапорами, що розвіваються, блокпостами та 

протитанковими барикадами, що оздоблюють поля соняшників. Жінки-фермерки 

наразі «воюють» на передовій, прагнучи забезпечити країну необхідними продуктами 

на зиму. 

*** 

Україна домовилася про зупинку виплат за зовнішнім боргом, зокрема з 

Канадою // Гомін України. – Торонто, 2022. – 27.09. – Режим доступу : 

http://www.homin.ca/news.php/news/25716/group/5. 

Україна підписала меморандум про взаєморозуміння щодо призупинення 

виплат за зовнішнім боргом з міжнародними партнерами у G7 та Паризькому клубі. 

Загальна сума боргу, що покривається цим меморандумом, становить понад 3 млрд 

дол. Країни-кредитори підтримали такий крок, щоби дозволити українському уряду 

збільшити соціальні видатки, витрати на охорону здоров’я та підтримку економіки в 

умовах війни. 

*** 

Wenxing, Zhong. Ukraine needs 15 bln USD to restore farmland irrigation network: 

official [Для повноцінного відновлення зрошення Україні потрібно 15 мільярдів 

доларів] / Z. Wenxing // People’s Daily. – Beijing, 2022. – 29.09. – Режим доступу : 

http://en.people.cn/n3/2022/0929/c90000-10153168.html. 

Радник міністра аграрної політики та продовольства М. Соколов під час 

форуму «Комплексна реформа в секторі гідротехнічної меліорації України» заявив, 

що в Україні майже 5 млн га сільськогосподарських земель потребують відновлення 

систем меліорації, для чого знадобиться приблизно 15 млрд дол. інвестицій. М. 

Соколов зазначив, що для розв’язання проблеми нестачі коштів на відновлення та 

розбудову зрошувальних систем, розроблено законопроєкт, який дозволить 

державним операторам залучати інвестиції. За словами радника міністра, згідно з 

документом, замість державних установ передбачається створити державні 

некомерційні підприємства, які управлятимуть державними об’єктами меліорації. За 

його словами, такі підприємства зможуть отримувати кредити та залучати інвестиції. 

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА РОСІЇ  

Рutin to talk to Erdoğan as he seeks to curb destinations for Ukraine grain [путін 

поговорить із Ердоганом, оскільки він прагне обмежити напрямки для українського 

зерна] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 06.09. – Режим доступу : 

https://time.com/6215704/ukraine-farmers-women-world-hunger/
https://time.com/6215704/ukraine-farmers-women-world-hunger/
http://www.homin.ca/news.php/news/25716/group/5
http://en.people.cn/n3/2022/0929/c90000-10153168.html
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https://www.dailysabah.com/business/transportation/putin-to-talk-to-erdogan-as-he-seeks-to-

curb-destinations-for-ukraine-grain. 

Виступаючи на економічному форумі в російському місті Владивосток, 

президент росії заявив, що український експорт зерна не йде в найбідніші країни 

світу, як і передбачалося спочатку, натомість угодою скористалися багаті західні 

країни. путін сказав, що лише 2 з 87 суден із 60 тис. тонн продукції вирушили до 

бідних країн, наголосивши, що «європейські країни діяли як колонізатори в останні 

десятиліття та століття і продовжують діяти так сьогодні». 

*** 

Harris, Rob. Pro-Putin comedy duo gave advice to Australian Senate committee posing 

as regime dissidents [Пропутінський комедійний дует дав пораду комітету Сенату 

Австралії, видаючи себе за дисидентів режиму] / R. Harris // The Sydney Morning Herald. 

– Sydney, 2022. – 08.09. – Режим доступу : https://www.smh.com.au/politics/federal/pro-

putin-comedy-duo-gave-advice-to-australian-senate-committee-posing-as-regime-dissidents-

20220908-p5bga4.html. 

Відомі російські пранкери, підозрювані у зв’язках із кремлем, видавали себе за 

«опозиціонерів у вигнанні», щоб надати поради федеральному парламентському 

комітету, який досліджував, як уряд Австралії може вжити більш рішучих заходів 

проти режиму путіна за його вторгнення в Україну. Вони заявили на сесії Східного 

економічного форуму в російському місті Владивосток, що вони обдурили Комітет із 

закордонних справ і торгівлі Австралії, прикинувшись дисидентами, видавши 

сенаторам «фейкові новини» про крадіжку місцевих тварин російськими шпигунами. 

*** 

Bartkiewicz, Artur. Kreml uważa, że gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy zagrażają 

Rosji [У кремлі вважають, що гарантії безпеки України є загрозою для росії] / A. 

Bartkiewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 14.09. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37053301-kreml-uwaza-ze-gwarancje-bezpieczenstwa-

dla-ukrainy-zagrazaja-rosji. 

Згідно із заявою речника кремля пєскова, представлений урядовцями України 

проєкт документа про гарантії безпеки країни «робить ще більш актуальним 

проведення спеціальної військової операції». Він наголосив, що в проєкті документа 

міститься одна з головних причин, яка зумовила необхідність проведення спеціальної 

військової операції – можливе «членство України в НАТО». 

*** 

Рutin passes new foreign policy text based on ‘russian world’ [путін прийняв новий 

текст зовнішньої політики на основі «русского мира»] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 

05.09. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/world/europe/putin-passes-new-

foreign-policy-text-based-on-russian-world. 

президент росії путін ратифікував 31-у сторінкову зовнішньополітичну 

доктрину, засновану на концепції «русского мира», яку консервативні експерти 

використовували як основу для виправдання інтервенцій москви за кордоном. Хоча 

доктрина представлена як свого роду стратегія м’якої сили, вона закріплює в 

офіційній політиці ідеї щодо російської політики та релігії, які деякі прихильники 

жорсткої лінії використали для виправдання окупації москвою частиною України та 

https://www.dailysabah.com/business/transportation/putin-to-talk-to-erdogan-as-he-seeks-to-curb-destinations-for-ukraine-grain
https://www.dailysabah.com/business/transportation/putin-to-talk-to-erdogan-as-he-seeks-to-curb-destinations-for-ukraine-grain
https://www.smh.com.au/politics/federal/pro-putin-comedy-duo-gave-advice-to-australian-senate-committee-posing-as-regime-dissidents-20220908-p5bga4.html
https://www.smh.com.au/politics/federal/pro-putin-comedy-duo-gave-advice-to-australian-senate-committee-posing-as-regime-dissidents-20220908-p5bga4.html
https://www.smh.com.au/politics/federal/pro-putin-comedy-duo-gave-advice-to-australian-senate-committee-posing-as-regime-dissidents-20220908-p5bga4.html
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37053301-kreml-uwaza-ze-gwarancje-bezpieczenstwa-dla-ukrainy-zagrazaja-rosji
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37053301-kreml-uwaza-ze-gwarancje-bezpieczenstwa-dla-ukrainy-zagrazaja-rosji
https://www.dailysabah.com/world/europe/putin-passes-new-foreign-policy-text-based-on-russian-world
https://www.dailysabah.com/world/europe/putin-passes-new-foreign-policy-text-based-on-russian-world


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

61 

підтримки проросійських утворень – самопроголошених Донецьку та Луганську 

Народні Республіки. 

*** 

Simko-Bednarski, Evan. Russia bans Ben Stiller and Sean Penn in latest sanctions spat 

[росія дискваліфікувала Бена Стіллера та Шона Пенна через останню санкційну 

сварку] / Е. Simko-Bednarski // New York Post. – New York, 2022. – 05.09. – Режим доступу 

: https://nypost.com/2022/09/05/russia-bans-ben-stiller-and-sean-penn-in-latest-sanctions/. 

кремль «огризнувся» на американських акторів Бена Стіллера та Шона Пенна, 

заборонивши в’їзд до країни затятим критикам війни росії в Україні разом із ще 23 

іншими – це стало останнім у сварці через санкції наддержав з початку війни у 

лютому. МЗС росії назвало заборону реакцією на «ворожі дії уряду США, який 

продовжує слідувати русофобському курсу», а також на американські санкції щодо 

громадян росії. Ш. Пенн, який приїхав в Україну для зйомок документального 

фільму, коли почалася війна, сказав у квітні, що готовий був взяти в руки зброю 

проти росії. Б. Стіллер, зі свого боку, відвідав Україну та зустрівся з Президентом 

України Володимиром Зеленським у якості посла доброї волі ООН. 

*** 

Kazimierczuk, Agnieszka. ISW: Ukraińskie sukcesy dokonują spustoszenia w 

przestrzeni informacyjnej Rosji [ISW: Українські успіхи сіють хаос в інформаційному 

просторі росії] / A. Kazimierczuk // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 11.09. – Режим 

доступу : https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37031731-isw-ukrainskie-sukcesy-

dokonuja-spustoszenia-w-przestrzeni-informacyjnej-rosji. 

Експерти амриканського аналітичного центру «Інституту вивчення війни» 

відзначають, що російське командування відмовляється визнавати поразку і трактує 

втечу військ з-під Харкова як сплановану операцію, а телепропагандисти не мають 

зв’язного пояснення поточних подій.  

*** 

Institut za istraživanje rata tvrdi: kremlj je prvi put priznao poraz [Інститут 

вивчення війни стверджує: кремль уперше визнав поразку] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 

2022. – 13.09. – Режим доступу : https://avaz.ba/globus/svijet/772137/institut-za-istrazivanje-

rata-tvrdi-kremlj-je-prvi-put-priznao-poraz. 

Американський аналітичний центр «Інститут вивчення війни» повідомив, що 

російські офіційні особи та пропагандисти ЗМІ обговорюють причини, що призвели 

до поразки російських військ на Харківщині. Згідно з даними центру, кремлівські 

джерела зараз працюють над тим, щоб зняти з путіна всю відповідальність за поразку 

та намагаються покласти провину на недостатньо поінформованих військових 

радників у путінському оточенні. 

*** 

Георгиев, Горан. Ха-ха-ганда, страхове и врагове: петте лица на руската 

пропаганда [Ха-ха-ганда, страхи і вороги: п’ять облич російської пропаганди] / Г. 

Георгиев // Дневник. – Sofia, 2022. – 29.09. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/evropa/2022/09/29/4389650_ha-ha-

ganda_strahove_i_vragove_pette_lica_na_ruskata/. 

https://nypost.com/2022/09/05/russia-bans-ben-stiller-and-sean-penn-in-latest-sanctions/
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37031731-isw-ukrainskie-sukcesy-dokonuja-spustoszenia-w-przestrzeni-informacyjnej-rosji
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37031731-isw-ukrainskie-sukcesy-dokonuja-spustoszenia-w-przestrzeni-informacyjnej-rosji
https://avaz.ba/globus/svijet/772137/institut-za-istrazivanje-rata-tvrdi-kremlj-je-prvi-put-priznao-poraz
https://avaz.ba/globus/svijet/772137/institut-za-istrazivanje-rata-tvrdi-kremlj-je-prvi-put-priznao-poraz
https://www.dnevnik.bg/evropa/2022/09/29/4389650_ha-ha-ganda_strahove_i_vragove_pette_lica_na_ruskata/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2022/09/29/4389650_ha-ha-ganda_strahove_i_vragove_pette_lica_na_ruskata/
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В статтті для видання аналітик економічної програми та програми безпеки 

Центру вивчення демократії Г. Гергієв визначає п’ять домінуючих наративів, які 

використовуються російськими та прокремлівськими виданнями для поширення 

дезінформації. Вони об’єднані навколо кількох провідних тем, зокрема втручання у 

вибори, пандемії COVID-19 та виправдання війни в Україні. Теми викладені п’ятьма 

способами: висміювання та приниження, або, так званої, «ха-ха-ганда», протистояння 

між елітами та простою людиною, виклик занепокоєння щодо ризику загрози 

«традиційним цінностям», втрата суверенітету, насування апокаліпсису. 

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА 

Lutsevych, Orysia. Experts predicted a stalemate in Ukraine, here’s why they keep 

getting it wrong [Експерти передбачили патову ситуацію в Україні, ось чому вони 

продовжують помилятися] / О. Lutsevych // The Guardian. – London, 2022. – 19.09. – 

Режим доступу : https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/19/experts-russia-

ukraine-war. 

На думку авторки статті, керівника українського форуму в рамках програми 

росія та Євразія в Chatham House Орисі Луцевич, недавній приголомшливий успіх 

України у звільненні величезної частини своєї території від російської окупації прямо 

суперечив місяцям консенсусної думки коментаторів та експертів, які передбачали, 

що війна зайшла в глухий кут на невизначений термін. Авторка пише, що суспільне 

сприйняття конфлікту, а також важливі політичні рішення залежать від таких 

припущень, але на цьому етапі потрібно запитати: чому експерти продовжують 

переоцінювати силу росії та недооцінювати військовий потенціал України, і як їм 

уникнути цього знову? 

*** 

Gould, Jennifer. ‘Battle for democracy’: Ukrainian soldier mom opens up about life on 

the frontlines [«Битва за демократію»: мама та українська військова розповіла про 

життя на передовій] / J. Gould // New York Post. – New York, 2022. – 22.09. – Режим 

доступу : https://nypost.com/2022/09/22/ukrainian-soldier-mom-andriana-arekhta-opens-up-

about-life-on-the-frontlines/. 

Очільниця Жіночого ветеранського руху в Україні, військовослужбовець ЗСУ 

Андріана Арехта розповіла, що, коли Україна почала звільняти частину своєї 

окупованої території від російських загарбників, які залишають за собою слід 

масових поховань та військових злочинів, залишила передову та попрямувала до 

Вашингтона. А. Арехта – одна з чотирьох жінок-бійців, які в даний час виступають 

перед комітетами з асигнувань, збройних сил і міжнародних відносин США від імені 

української армії, де кожен четвертий боєць – жінка. 

КІБЕРТЕРОРИЗМ 

De La Rivière, Jacques. Russie-Ukraine : la cyberguerre a-t-elle vraiment eu lieu ? 

[росія-Україна: чи справді була кібервійна?] / J. De La Rivière // L’Obs. – Paris, 2022. – 

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

ukraine/20220919.OBS63366/russie-ukraine-la-cyberguerre-a-t-elle-vraiment-eu-lieu.html. 

Генеральний директор Gatewatcher, компанії, що спеціалізується на 

кібербезпеці, Жак де Ла Рів’єр в статті для видання пише, що росія зараз стикається з 

сильним українським опором в тому числі в сфері кібербезпеки. За словами фахівця з 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/19/experts-russia-ukraine-war
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/19/experts-russia-ukraine-war
https://nypost.com/2022/09/22/ukrainian-soldier-mom-andriana-arekhta-opens-up-about-life-on-the-frontlines/
https://nypost.com/2022/09/22/ukrainian-soldier-mom-andriana-arekhta-opens-up-about-life-on-the-frontlines/
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220919.OBS63366/russie-ukraine-la-cyberguerre-a-t-elle-vraiment-eu-lieu.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220919.OBS63366/russie-ukraine-la-cyberguerre-a-t-elle-vraiment-eu-lieu.html
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кібербезпеки, підкріплена міжнародною підтримкою, зокрема американською, 

Україна відзначилася своєю стійкістю та реакцією на атаки свого супротивника. Він 

наголошує, що Україна має багато дійових осіб, готових дати відсіч, зокрема ІТ-армія, 

віртуальна армія, що об’єднує понад 300 тис. членів по всьому світу, яка вже 

зарекомендувала себе через параліч деяких російських банків. 

ПЛАНИ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ  

Vincent, Faustine. Un «plan Marshall» moderne pour reconstruire l’Ukraine 

[Сучасний «план Маршалла» для відбудови України] / F. Vincent // Le Monde. – Paris, 

2022. – 07.09. – Режим доступу : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/07/un-

plan-marshall-moderne-pour-reconstruire-l-ukraine_6140563_3210.html. 

Аналітичний центр Німецький фонд Маршалла Сполучених Штатів (German 

Marshall Fund of United States) публікує звіт, спрямований на координацію підходу 

жителів Заходу до відновлення України. Ця доповідь на 45 сторінках з’явлилася за 

півтора місяці до конференції з відновлення України, запланованої на 25 жовтня в 

Берліні, і через два місяці після першої зустрічі, яка відбулася на цю тему в липні в 

Лугано (Швейцарія). Тоді понад сорок країн і міжнародних організацій домовилися з 

Києвом про контури майбутньої реконструкції, яка оцінюється в понад 100 млрд дол. 

(101 млрд євро) лише для відновлення пошкодженої інфраструктури, але загалом, за 

даними влади, 750 млрд дол. 

*** 

Kauffmann, Sylvie. A Kiev, la guerre et le rapprochement avec l’Union européenne 

renforcent l’élan démocratique [У Києві війна та зближення з Євросоюзом посилюють 

демократичний імпульс] / S. Kauffmann // Le Monde. – Paris, 2022. – 13.09. – Режим 

доступу : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/13/a-kiev-la-guerre-et-le-

rapprochement-avec-l-union-europeenne-renforcent-l-elan-

democratique_6141392_3210.html. 

В статті для видання журналістка Le Monde Сільві Кауфман зазначає, що 

українські чиновники намагаються передбачити завершення конфлікту та 

відновлення країни, включившись в процес боротьби з корупцією, реформи юстиції, 

верховенства права. На думку журналістки, шок від російської агресії 24 лютого, 

потім позитивна динаміка перспективи вступу України до Європейського Союзу, що 

відкрилася в червні, дали новий поштовх демократії. 

*** 

Portugal «fortemente empenhado» na reconstrução de escolas na Ucrânia [Португалія 

«рішуче налаштована» на відновлення шкіл в Україні] // Correio da Manhã. – Lisboa, 

2022. – 16.09. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-

ucrania/detalhe/portugal-fortemente-empenhado-na-reconstrucao-de-escolas-na-ucrania. 

Міністр закордонних справ Жуан Гомес Кравіньйо заявив, що Португалія 

«рішуче налаштована» на реконструкцію шкіл в Україні та сподівається, що процес 

буде завершено вчасно до наступного навчального року. Португалія дуже «віддана 

цьому процесу», особливо в регіоні Житомира, який міністр відвідав раніше, і який 

стане місцем, де португальці проведуть реконструкцію шкіл якомога швидше. 

Міністр наголосив, що уряд Португалії говорить про повністю зруйновані школи, але, 

незважаючи на динаміку війни, дуже важливо, щоб українські діти могли 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/07/un-plan-marshall-moderne-pour-reconstruire-l-ukraine_6140563_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/07/un-plan-marshall-moderne-pour-reconstruire-l-ukraine_6140563_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/13/a-kiev-la-guerre-et-le-rapprochement-avec-l-union-europeenne-renforcent-l-elan-democratique_6141392_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/13/a-kiev-la-guerre-et-le-rapprochement-avec-l-union-europeenne-renforcent-l-elan-democratique_6141392_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/13/a-kiev-la-guerre-et-le-rapprochement-avec-l-union-europeenne-renforcent-l-elan-democratique_6141392_3210.html
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-fortemente-empenhado-na-reconstrucao-de-escolas-na-ucrania
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-fortemente-empenhado-na-reconstrucao-de-escolas-na-ucrania
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продовжувати своє шкільне життя і тому, португальці будуть працювати з 

українською владою, щоб підтримати їх у цьому плані. 

*** 

Wenxing, Zhong. Ukraine unveils mechanism for post-conflict reconstruction 

[Україна представила механізм постконфліктного відновлення] / Z. Wenxing // People’s 

Daily. – Beijing, 2022. – 29.09. – Режим доступу : http://en.people.cn/n3/2022/0929/c90000-

10153288.html. 

Заступник глави Офісу Президента України К. Тимошенко представив 

механізм постконфліктного відновлення України під назвою «План швидкого 

відновлення». У рамках механізму Україна планує залучити гроші міжнародних 

донорів для відновлення об’єктів інфраструктури, які були зруйновані чи сильно 

пошкоджені під час російсько-українського конфлікту. За його словами, 75 % членів 

наглядової ради Фонду відновлення будуть представниками країн-донорів. 

Український уряд, Європейська комісія та Світовий банк підрахували, що поточна 

вартість реконструкції України становить 349 млрд дол. 

ПРОБЛЕМИ ВНУТРІШНЬОПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 

Wenxing, Zhong. 73,000 evacuated from conflict-hit areas in Ukraine in past month 

[73 тисячі людей евакуйовано з районів конфлікту в Україні за останній місяць] / Z. 

Wenxing // People’s Daily. – Beijing, 2022. – 13.09. – Режим доступу : 

http://en.people.cn/n3/2022/0913/c90000-10146078.html. 

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України 

повідомило, що за серпень 2022 р. із з районів конфлікту східних та південних 

областей України евакуйовано понад 73 тис. осіб. Зокрема, у рамках обов’язкової 

евакуації зі сходу Донецької області евакуйовано близько 16 тис. мирних жителів, 50 

тис. людей було евакуйовано з підконтрольних росії районів Херсонської та 

Запорізької областей на півдні України на підконтрольну Києву територію. 

РЕАКЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  

Rojas, Alberto. «Volver al cole es una victoria para Ucrania» [«Повернення до школи 

– це перемога України»] / A. Rojas // El Mundo. – Madrid, 2022. – 02.09. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/09/01/6310d7d0e4d4d8fe3f8b4594.html. 

Школа імені Мігеля де Сервантеса, рідною мовою якої є іспанська, знову 

відчиняє двері в Києві після того, як вона була закрита понад півроку через 

вторгнення росії. За словами директорки школи, повертатися до навчання під час 

війни – це надія на мирне майбутнє і безумовна перемога України. 

*** 

Gumenyuk, Nataliya. Putin is mobilising 300,000 more soldiers to fight his war. But 

Ukrainians feel hope, not fear [путін мобілізує ще 300 тисяч солдатів для ведення війни. 

Але українці відчувають надію, а не страх] / N. Gumenyuk // The Guardian. – London, 

2022. – 22.09. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/22/vladimir-putin-reservists-

ukrainians-russian-families-war-kremlin. 

В статті для видання українська журналістка-міжнародниця Н. Гуменюк пише, 

що у своїй промові путін оголосив, що кремль мобілізує 300 тис. військових 

http://en.people.cn/n3/2022/0929/c90000-10153288.html
http://en.people.cn/n3/2022/0929/c90000-10153288.html
http://en.people.cn/n3/2022/0913/c90000-10146078.html
https://www.elmundo.es/internacional/2022/09/01/6310d7d0e4d4d8fe3f8b4594.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/22/vladimir-putin-reservists-ukrainians-russian-families-war-kremlin
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/22/vladimir-putin-reservists-ukrainians-russian-families-war-kremlin


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

65 

резервістів для участі у війні в Україні, наполягаючи на тому, що росія лише 

захищала себе та свої території – і що Захід не хоче бачити миру в Україні. Н. 

Гуменюк констатує, що парадоксально, але реакцією багатьох українців на промову 

путіна був «не страх, а навіть надія». 

*** 

L’Ukraine n’est pas nazie, disent des rescapés de la Shoah à Poutine [Україна не 

нацистська, розповіли путіну ті, хто пережили Голокост] // L’Obs. – Paris, 2022. – 26.09. – 

Режим доступу : https://www.nouvelobs.com/monde/20220926.AFP4028/l-ukraine-n-est-pas-

nazie-disent-des-rescapes-de-la-shoah-a-poutine.html. 

Видання розповідає історію 83-х річного мешканця Кривого Рогу Романа 

Герштейна, котрий уникнув Голокосту, який забрав 1,5 мільйона життів в Україні. 

Тому він знає, що має всі можливості оскаржити виправдане кремлем вторгнення до 

його країни, наголосивши, що в Україні «немає нацистів». Р. Горштейн зазначає, що 

за логікою путіна, українська влада, яка звинувачується в організації передбачуваного 

«геноциду» російськомовних на сході України, така ж мерзенна та кровожерна, як 

Адольф Гітлер. Він підкреслює, що якщо в Україні й існують військові частини та 

угруповання, які претендують на праворадикальність, то це явище не є повсюдним, 

але незважаючи на це, в кремлі вважають, що вся країна має бути «денацифікована». 

*** 

O’Grady, Siobhán. Estas crianças ucranianas foram para um acampamento de Verão 

na Rússia. Nunca mais voltaram [Ці українські діти поїхали в літній табір до росії. Вони 

більше ніколи не повернуться] / S. O’Grady // Público. – Lisboa, 2022. – 26.09. – Режим 

доступу : https://www.publico.pt/2022/09/26/mundo/reportagem/criancas-ucranianas-

acampamento-verao-russia-voltaram-2021857. 

Група батьків із Ізюма відправила дітей у літні табори до росії. Востаннє ця 

група українських батьків бачила своїх дітей, коли вони сідали в автобус, що 

прямував до росії, а точніше до літнього табору в росії, щоб діти «відпочили від 

війни». Тепер, коли Україна звільнила місто, діти застрягли по інший бік небезпечної 

лінії фронту, не маючи вільного шляху додому. 

*** 

Tenorio, Rich. The unlikely rise – and remarkable endurance – of Ukraine’s 

Volodymyr Zelensky [Неймовірний підйом – і надзвичайна витривалість – українця 

Володимира Зеленського] / R. Tenorio // The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 27.09. – 

Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/the-unlikely-rise-and-remarkable-

endurance-of-ukraines-volodymyr-zelensky/. 

Автор розповідає про книгу українського журналіста С. Руденка «Зеленський: 

біографія», у якій журналіст досліджує життєвий шлях Глави Української держави: 

від телевізійної зірки, яка зображує кіношного українського президента, до успішної 

кандидатури на посаду президента в 2019 р.  

*** 

D’Istria, Thomas. Dans le sud de l’Ukraine, la vie près du front : «Qu’est-ce qu’on 

devrait faire ? Attendre la mort ? Non ! Quand on peut, on danse» [На півдні України 

прифронтове життя: «Що нам робити? Чекати смерті? Ні! Коли ми можемо, ми 

https://www.nouvelobs.com/monde/20220926.AFP4028/l-ukraine-n-est-pas-nazie-disent-des-rescapes-de-la-shoah-a-poutine.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20220926.AFP4028/l-ukraine-n-est-pas-nazie-disent-des-rescapes-de-la-shoah-a-poutine.html
https://www.publico.pt/2022/09/26/mundo/reportagem/criancas-ucranianas-acampamento-verao-russia-voltaram-2021857
https://www.publico.pt/2022/09/26/mundo/reportagem/criancas-ucranianas-acampamento-verao-russia-voltaram-2021857
https://www.timesofisrael.com/the-unlikely-rise-and-remarkable-endurance-of-ukraines-volodymyr-zelensky/
https://www.timesofisrael.com/the-unlikely-rise-and-remarkable-endurance-of-ukraines-volodymyr-zelensky/
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танцюємо»] / T. D’Istria // Le Monde. – Paris, 2022. – 29.09. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/29/qu-est-ce-qu-on-devrait-faire-

attendre-la-mort-non-quand-on-peut-on-danse-a-stepnohirsk-dans-le-sud-de-l-ukraine-la-vie-

pres-du-front_6143621_3210.html. 

Репортаж Томаса д’Істрія з містечка Степногірськ Запорізької області, де перед 

війною проживало 5 тис. жителів. Сьогодні кілька сотень із них намагаються вижити, 

ізольовані та під загрозою бомбардування. Дорогами, що ведуть до Степногірська, 

зараз їздять лише військові та довгі колони автомобілів, які тікають із контрольованої 

російськими військами частини Запорізької області. Минуло сім місяців, як жителі 

містечка, яке залишилося під контролем України, навчилися жити в ізоляції. Війна 

триває і жителі звикли жити за 5 кілометрів від лінії фронту. 

РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ  

Il cardinale Krajewski, a nome del Papa un nuovo dono per l’Ucraina [Кардинал 

Краєвський від імені Папи Римського везе новий подарунок для України] // Avvenire. – 

Milano, 2022. – 09.09. – Режим доступу : https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/krajewski-a-

nome-del-papa-un-nuovo-dono-per-l-ucraina. 

Представник Папи Римського кардинал К. Краєвський здійснить четвертий 

візит до України з часу повномасштабного вторгнення росії. Він відвідає Одесу, 

Житомир, Харків та інші місця на сході України. Візит представника Папи Римського 

має зблизити та підтримати різноманітні громади віруючих, священиків та черниць, а 

також їхніх єпископів, які протягом понад 200 днів продовжують залишатися на 

місцях свого служіння, незважаючи на війну. 

*** 

«Те, що сьогодні діється в Україні, є моральною революцією в цілому світі» // 

Гомін України. – Торонто, 2022. – 20.09. – Режим доступу : 

http://www.homin.ca/news.php/news/25688/group/10. 

У прем’єрній програмі «Час інтерв’ю» з Вадимом Карп’яком Голова УГКЦ 

Блаженніший Святослав сказав, що те, що сьогодні діється в Україні, вже має 

глобальні наслідки. За його словами, не йдеться лише про певні військові, економічні, 

геополітичні чи інші наслідки – йдеться про дуже глибокі моральні підвалини життя 

людини як такої. За його словаи, українці показали на цілий світ, що є щось і є хтось, 

за що вартує віддати навіть своє життя. 

*** 

Nel Donetsk colpita un’altra chiesa greco-cattolica [У Донецьку обрушився ще один 

греко-католицький храм] // Avvenire. – Milano, 2022. – 28.09. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-danneggiata-un-altra-chiesa-nel-donetsk. 

Італійське «Avvenire» інформує, що у Донецькому греко-католицькому 

екзархаті внаслідок російського бомбардування постраждав храм Різдва Пресвятої 

Богородиці у селі Верхньокам’янське. За даними Державної служби України у 

справах національностей та свободи совісті, не менше 270 культових споруд у 14 

областях України були повністю зруйновані або отримали пошкодження різного 

ступеня внаслідок обстрілів російської федерації. Більшість постраждалих храмів 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/29/qu-est-ce-qu-on-devrait-faire-attendre-la-mort-non-quand-on-peut-on-danse-a-stepnohirsk-dans-le-sud-de-l-ukraine-la-vie-pres-du-front_6143621_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/29/qu-est-ce-qu-on-devrait-faire-attendre-la-mort-non-quand-on-peut-on-danse-a-stepnohirsk-dans-le-sud-de-l-ukraine-la-vie-pres-du-front_6143621_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/29/qu-est-ce-qu-on-devrait-faire-attendre-la-mort-non-quand-on-peut-on-danse-a-stepnohirsk-dans-le-sud-de-l-ukraine-la-vie-pres-du-front_6143621_3210.html
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/krajewski-a-nome-del-papa-un-nuovo-dono-per-l-ucraina
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/krajewski-a-nome-del-papa-un-nuovo-dono-per-l-ucraina
http://www.homin.ca/news.php/news/25688/group/10
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-danneggiata-un-altra-chiesa-nel-donetsk
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Української православної церкви, інших конфесій, мечеті та синагоги знаходяться в 

Донецькій (67) та Луганській (58), Київській (43) та Харківській (35) областях. 

*** 

Papa Francesco racconta la sua mediazione per lo scambio di 300 prigionieri [Папа 

Франциск розповів про своє посередництво в обміні 300 полоненими] // Avvenire. – 

Milano, 2022. – 28.09. – Режим доступу : https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-

russia-papa-francesco-mediazione-scambio-prigionieri. 

Папа Франциск повідомив, що особисто виступив посередником в обміні 

полоненими між росією та Україною. Новина, яка деякий час циркулювала у 

дипломатичних колах, була підтверджена понтифіком під час зустрічі з єзуїтами. 

Папа визначив вторгнення в Україну як неприйнятну, відразливу, безглузду, 

варварську, блюзнірську агресію. 

РОБОТА СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  

Kudrytski, Aliaksandr. Ukraine hands over key putin ally, among others, in exchange 

for hundreds of prisoners of war [Україна передала ключового союзника путіна в обмін 

на сотні військовополонених] / A. Kudrytski // Time. – New York, 2022. – 22.09. – Режим 

доступу : https://time.com/6215671/ukraine-russia-swap-prisoners-of-war/. 

Україна обміняла ключового союзника російського президента путіна В. 

Медведчука на 215 українських полонених, серед яких 108 бійців полку «Азов». 

Журналіст О. Кудрицький в статті на шпальтах «Time» пише, що російські військові 

блогери та націоналістичні коментатори люто відреагували на звільнення бійців 

«Азова», яких державне телебачення та кремлівські чиновники місяцями намагалися 

представити як «нацистів», намагаючись виправдати вторгнення путіна.  

*** 

Britons released from Russia meet their families after months in captivity [Британці 

зустрілися зі своїми сім’ями після місяців у полоні] // The Guardian. – London, 2022. – 

22.09. – Режим доступу : https://www.theguardian.com/world/2022/sep/22/britons-released-

from-russia-meet-their-families-after-months-in-captivity. 

П’ятеро британців, звільнених з росії відразу, повернулися додому, 

возз’єднавшись зі своїми сім’ями після кількох місяців полону, в якому побоювалися, 

що їх стратять за те, що вони боролися за Україну. 28-и річний Ейден Аслін 

повернувся до своєї родини і подякував Президентові України Володимиру 

Зеленському та «всім, хто брав участь у звільненні». Він сказав, що у нього був 

«травматичний досвід», коли він перебував під загрозою страти після спірного 

судового процесу в червні, в ході якого він був засуджений до страти. 

*** 

Reilly, Patrick. Two US veterans released by Russian separatists land in NYC [Двоє 

американських ветеранів, звільнених російськими сепаратистами, приземлилися в 

Нью-Йорку] / Р. Reilly // New York Post. – New York, 2022. – 24.09. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/09/24/us-veterans-alex-drueke-andy-huynh-released-by-russian-

separatists-land-in-nyc-after-prisoner-exchange/. 

Завдяки зусиллясм СБУ, двоє ветеранів США, яких звільнили російські 

сепаратисти в рамках обміну полоненими, нарешті повернулися на американську 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-russia-papa-francesco-mediazione-scambio-prigionieri
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-russia-papa-francesco-mediazione-scambio-prigionieri
https://time.com/6215671/ukraine-russia-swap-prisoners-of-war/
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/22/britons-released-from-russia-meet-their-families-after-months-in-captivity
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/22/britons-released-from-russia-meet-their-families-after-months-in-captivity
https://nypost.com/2022/09/24/us-veterans-alex-drueke-andy-huynh-released-by-russian-separatists-land-in-nyc-after-prisoner-exchange/
https://nypost.com/2022/09/24/us-veterans-alex-drueke-andy-huynh-released-by-russian-separatists-land-in-nyc-after-prisoner-exchange/
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землю після приземлення в Нью-Йорку. Алекс Друке та Енді Гюїн зникли три місяці 

тому в Харківській області на сході України, воюючи разом з українськими 

солдатами проти російських військ. Ветеранів доправили до посольства США в 

Саудівській Аравії, перш ніж нарешті приземлитися в міжнародному аеропорту 

Джона Кеннеді. 
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УКРАЇНА У СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ  

ВПЛИВ РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ  

Milanović: Glupa politika EU-a prema ratu u Ukrajini nije u interesu Hrvatske 

[Міланович: нерозумна політика ЄС щодо війни в Україні не на користь Хорватії] // 

Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 02.09. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/region/hrvatska/769426/milanovic-glupa-politika-eu-a-prema-ratu-u-ukrajini-

nije-u-interesu-hrvatske. 

Президент Хорватії З. Міланович у заяві журналістам сказав, що «дурна 

політика» Європейського Союзу щодо війни в Україні не на користь Хорватії і 

Євросоюз не може спільно допомогти в енергетичній кризі, спричиненій війною в 

Україні. На його думку, через війну в Україні та європейські санкції проти росії, яка 

досі була найбільшим постачальником газу до Європи, «кожна країна має постояти за 

себе». 

*** 

Türkiye’de açılan kapı dünyaya nefes oldu! İşte tahıl koridorunun bilançosu [Двері, 

відкриті в Туреччині, стали подихом для світу! Ось баланс зернового коридору] // Star. 

– Istanbul, 2022. – 02.09. – Режим доступу : https://www.star.com.tr/guncel/turkiyede-acilan-

kapi-dunyaya-nefes-oldu-tahil-koridorunun-bilancosu-haber-1734424/. 

Міністерство транспорту та інфраструктури Головного управління морських 

справ Туреччини опубліковало допис щодо вантажів, що перевозяться в рамках угоди 

про «зернові коридори». У рамках угоди за перший місяць було перевезено 1 мільйон 

680 тис. 396 тонн вантажів, 23 % цих вантажів припали на Туреччину, а 41 % суден, 

які прямували на завантаження в українські порти, виявилися турецькими. На суднах 

з України перевозили насіння соняшнику, шрот, олію, ячмінь, пшеницю, кукурудзу, 

сою, цукровий буряк, горох і ріпак. 

*** 

Скопие, Тирана и Белград ще искат помощ от ЕС да преживеят зимата [Скоп’є, 

Тірана та Белград вимагатимуть допомоги від ЄС, щоб пережити зиму] // Дневник. – 

Sofia, 2022. – 02.09. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/evropa/2022/09/02/4386791_skopie_tirana_i_belgrad_shte_iskat_pom

osht_ot_es_da/. 

Сербія, Албанія та Північна Македонія вирішили допомогти одна одній щодо 

нестачі енергії і продовольства взимку та попросити допомоги у ЄС. Це сталося на 

зустрічі регіональної ініціативи «Відкриті Балкани» у Белграді. Президент Сербії А. 

Вучич, прем’єр-міністри Албанії та Північної Македонії Е. Рама та Д. Ковачевські 

домовилися про створення органу, який допоможе урядам трьох країн ділитися 

надлишками енергії та продовольства. В якості гостей у зустрічі також взяли участь 

міністри закордонних справ Туреччини та Угорщини. 

*** 

Kallitsis, Kostas. Greece unfazed by European energy concerns [Грецію не турбують 

європейські енергетичні проблеми] / К. Kallitsis // eKathimerini. – Athens, 2022. – 03.09. – 

Режим доступу : https://www.ekathimerini.com/opinion/1192348/greece-unfazed-by-

european-energy-concerns/. 

https://avaz.ba/region/hrvatska/769426/milanovic-glupa-politika-eu-a-prema-ratu-u-ukrajini-nije-u-interesu-hrvatske
https://avaz.ba/region/hrvatska/769426/milanovic-glupa-politika-eu-a-prema-ratu-u-ukrajini-nije-u-interesu-hrvatske
https://www.star.com.tr/guncel/turkiyede-acilan-kapi-dunyaya-nefes-oldu-tahil-koridorunun-bilancosu-haber-1734424/
https://www.star.com.tr/guncel/turkiyede-acilan-kapi-dunyaya-nefes-oldu-tahil-koridorunun-bilancosu-haber-1734424/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2022/09/02/4386791_skopie_tirana_i_belgrad_shte_iskat_pomosht_ot_es_da/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2022/09/02/4386791_skopie_tirana_i_belgrad_shte_iskat_pomosht_ot_es_da/
https://www.ekathimerini.com/opinion/1192348/greece-unfazed-by-european-energy-concerns/
https://www.ekathimerini.com/opinion/1192348/greece-unfazed-by-european-energy-concerns/
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Більша частина Європи готується до суворої зими так, як війна продовжує 

вирувати в Україні і кремль перетворив її на енергетичну зброю, спрямовану на 

занурення європейських економік у рецесію. Винятком з усього цього є Греція, яка 

найбільш захищена з усіх боків, її економіка процвітає і Covid-19 більше не є 

справжньою проблемою. 

*** 

Largest grain convoy of Türkiye-UN deal dispatched from Ukraine [Найбільший 

зерновий конвой в рамках угоди Туреччина-ООН відправлено з України] // Daily Sabah. 

– Istanbul, 2022. – 04.09. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/business/economy/largest-grain-convoy-of-turkiye-un-deal-

dispatched-from-ukraine. 

Найбільший конвой суден-зерновозів, що перевозять понад 282 тис. тонн 

сільськогосподарської продукції в рамках угоди, укладеної за посередництва 

Туреччини та ООН, відправився з українських портів. Вантаж, що прямував у вісім 

країн, відвантажувався у чорноморських портах Одеса, Чорноморськ та Південний 

під контролем Спільного координаційного центру у Стамбулі. В рамках угоди, з 

українських портів були відправлені 86 суден, що доставили 2 мільйони тонн 

сільгосппродукції до 19 країн. 

*** 

M. S. Ayuda de 200 euros: hasta cuándo se puede solicitar el cheque, requisitos, quién 

no puede pedirlo... [Допомога 200 євро: до якого часу можна вимагати чек, вимоги, хто 

не може вимагати...] / M. S. // El Mundo. – Madrid, 2022. – 07.09. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/como/2022/09/07/631877f6fc6c831e508b45b1.html. 

Пакет заходів, які уряд Іспанії затвердив антикризовою постановою від 25 

червня під назвою «Національний план реагування на економічні та соціальні 

наслідки війни в Україні», включає заходи для пом’якшити впливу інфляції на 2,7 

мільйона людей із низьким рівнем доходу. Метою цієї лінії допомоги, на яку уряд 

виділив 540 млн євро, є «пом’якшення згубного впливу підвищених цін, спричинених 

енергетичною кризою та вторгненням росії в Україну в ситуаціях економічної 

вразливості». 

*** 

Tikum, Njoya. Guerre en Ukraine : «Le sort de l’Afrique sur la question de la sécurité 

alimentaire ne se joue pas dans l’actuelle crise des importations de blé» [Війна в Україні: 

«Доля Африки в питанні продовольчої безпеки в поточній кризі імпорту пшениці не 

поставлена на карту»] / N. Tikum // Le Monde. – Paris, 2022. – 07.09. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/09/07/guerre-en-ukraine-le-sort-de-l-afrique-sur-la-

question-de-la-securite-alimentaire-ne-se-joue-pas-dans-l-actuelle-crise-des-importations-de-

ble_6140609_3232.html. 

Регіональний координатор Субрегіонального офісу Програми розвитку 

ООН/ПРООН для Західної та Центральної Африки Нджоя Тікум у колонці в «Monde» 

пояснює, що аби уникнути ризику дефіциту продовольства, спричиненого російсько-

українською війною, африканські країни відмовляються від проса, сорго, кукурудзи 

та ячменю, що традиційно вирощуються в Африці, на користь пшениці. Українське 

зерно повільно переміщується вантажними суднами по світу після угоди 22 липня 

https://www.dailysabah.com/business/economy/largest-grain-convoy-of-turkiye-un-deal-dispatched-from-ukraine
https://www.dailysabah.com/business/economy/largest-grain-convoy-of-turkiye-un-deal-dispatched-from-ukraine
https://www.elmundo.es/como/2022/09/07/631877f6fc6c831e508b45b1.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/09/07/guerre-en-ukraine-le-sort-de-l-afrique-sur-la-question-de-la-securite-alimentaire-ne-se-joue-pas-dans-l-actuelle-crise-des-importations-de-ble_6140609_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/09/07/guerre-en-ukraine-le-sort-de-l-afrique-sur-la-question-de-la-securite-alimentaire-ne-se-joue-pas-dans-l-actuelle-crise-des-importations-de-ble_6140609_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/09/07/guerre-en-ukraine-le-sort-de-l-afrique-sur-la-question-de-la-securite-alimentaire-ne-se-joue-pas-dans-l-actuelle-crise-des-importations-de-ble_6140609_3232.html
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між москвою та Анкарою про створення безпечних транспортних шляхів. Автор 

шукає відповіді на питанням, чи вистачить 20-25 мільйонів тонн української пшениці 

та кукурудзи, заблокованих у чорноморських портах, щоб заповнити дефіцит, 

викликаний в Африці російсько-українським конфліктом і шаленою посухою?  

*** 

Long haul to shift Ukraine grain mountain even with UN, Türkiye-backed deal 

[Довгий шлях, щоб зрушити зернову «гору» в Україні навіть з ООН та угодою, яку 

Туреччина підтримує] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 08.09. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/business/economy/long-haul-to-shift-ukraine-grain-mountain-

even-with-un-turkiye-backed-deal. 

Занадто мало суден прибуває в Україну, щоб швидко прибрати гори зерна, що 

накопичилися за місяці війни в Україні, незважаючи на «морський коридор», який 

підтримує ООН та Туреччина. Навіть якщо угода буде виконана, небезпека 

відправлення суден до замінованого Чорного моря, а також брак великих суден та 

відсутність великого порту означають, що потрібно близько шести місяців, щоб 

відправити зерно торішнього врожаю. 

*** 

Rekordwert bei offenen Stellen im zweiten Quartal [Рекордна кількість вакансій у 

другому кварталі] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 08.09. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6186951/rekordwert-bei-offenen-stellen-im-zweiten-

quartal?from=rss. 

З квітня по червень 2022 р. безробітних в Австрії було на третину менше, ніж 

за аналогічний період 2021 р. За визначенням ЄС, роботу шукали 197,9 тис. осіб. 

Статистичне управління Австрії оголосило, що в цій галузі є 206 300 вакансій. 

Незважаючи на війну в Україні та її наслідки, кількість працюючих зросла на 4,5 % до 

4 438 900 осіб. 

*** 

Guerra en Ucrania: se alarga la invasión y los costos para Europa se acumulan [Війна 

в Україні: вторгнення затягується, а витрати для Європи накопичуються] // La Nación. 

– Buenos Aires, 2022. – 08.09. – Режим доступу : 

https://www.lanacion.com.ar/economia/comercio-exterior/guerra-en-ucrania-se-alarga-la-

invasion-y-los-costos-para-europa-se-acumulan-nid08092022/. 

Чергові зустрічі міністрів ЄС відновляться лише через кілька днів після 

шестимісячної річниці вторгнення путіна в Україну 24 лютого. Захист України від 

росії виявився набагато ефективнішим, ніж очікували багато європейців на початку 

війни. Але в Європі наближається зима і побічні наслідки війни починають 

відчуватися гостріше. Отже, великим викликом буде збереження єдності ЄС, 

незважаючи на дуже високі ціни на енергоносії. 

*** 

Jun, Liang. First humanitarian shipment of grain from Ukraine arrives in Ethiopia: 

UN [Перша гуманітарна партія зерна з України прибула до Ефіопії] / L. Jun // People’s 

Daily. – Beijing, 2022. – 09.09. – Режим доступу : http://en.people.cn/n3/2022/0909/c90000-

10145255.html. 

https://www.dailysabah.com/business/economy/long-haul-to-shift-ukraine-grain-mountain-even-with-un-turkiye-backed-deal
https://www.dailysabah.com/business/economy/long-haul-to-shift-ukraine-grain-mountain-even-with-un-turkiye-backed-deal
https://www.diepresse.com/6186951/rekordwert-bei-offenen-stellen-im-zweiten-quartal?from=rss
https://www.diepresse.com/6186951/rekordwert-bei-offenen-stellen-im-zweiten-quartal?from=rss
https://www.lanacion.com.ar/economia/comercio-exterior/guerra-en-ucrania-se-alarga-la-invasion-y-los-costos-para-europa-se-acumulan-nid08092022/
https://www.lanacion.com.ar/economia/comercio-exterior/guerra-en-ucrania-se-alarga-la-invasion-y-los-costos-para-europa-se-acumulan-nid08092022/
http://en.people.cn/n3/2022/0909/c90000-10145255.html
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Прессекретар Генерального секретаря ООН А. Гутерреша С. Дюжаррик 

повідомив, що перша гуманітарна партія зерна з України за лінією Всесвітньої 

продовольчої програми прибула до Ефіопії. Він заявив, що зерно, доставлене в 

рамках Чорноморської зернової ініціативи за посередництва Туреччини та ООН, 

забезпечить місячну допомогу більш ніж 1,5 мільйонам людей, які були змушені 

залишити свої будинки через посуху та конфлікти. 

*** 

France says to agree deal with Romania to boost Ukraine grain exports [Франція 

заявляє про укладання угоди з Румунією для збільшення експорту зерна з України] // 

Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 11.09. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/business/transportation/france-says-to-agree-deal-with-romania-

to-boost-ukraine-grain-exports. 

Міністр транспорту Франції заявив, що підпише угоду з Румунією, щоб 

допомогти збільшити експорт українського зерна до країн, що розвиваються. Згідно з 

проєктом франко-румунської угоди, Париж співпрацюватиме у розробці проєкту, 

спрямованого на підвищення ефективності порту Галац, оснащення прикордонних 

пунктів на півночі Румунії, максимальне використання зернових контейнерів у порту 

Констанци. Україна заявила, що має намір використовувати автомобільне, річкове та 

залізничне сполучення для збільшення щомісячного експорту зерна. 

*** 

Oliver, Christian. Zelenskyy: Winter gas standoff will be most ‘crucial’ period in EU 

history [В. Зеленський: Зимове газове протистояння стане найбільш «вирішальним» 

періодом в історії ЄС] / C. Oliver // POLITICO. – Brussels, 2022. – 11.09. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/zelenskyy-winter-gas-test-will-be-more-crucial-than-eu-

history-to-date/. 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 90 днів енергетичного 

протистояння з росією цієї зими виявиться більш «вирішальним», ніж будь-що, з чим 

стикався Європейський Союз за всю свою історію. Тим не менш, він передбачив, що 

Захід переможе, і закликав ЄС навесні почати переговори з Києвом про членство а 

блоці. В. Зеленський передбачив, що росія повністю припинить постачання газу, але 

він сказав європейцям не піддаватися «ілюзії» росії, що ЄС може піти на компроміс у 

своїх цінностях, щоб отримати дешевшу енергію. 

*** 

Barrabi, Thomas. Janet Yellen admits ‘risk’ US gas prices could surge again this 

winter [Джанет Єллен припускає, що ціни на газ у США можуть знову зрости цієї зими] 

/ Т. Barrabi // New York Post. – New York, 2022. – 12.09. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/09/12/janet-yellen-admits-risk-us-gas-prices-could-surge-again-this-

winter/. 

Міністерка фінансів Джанет Єллен визнала, що існує «ризик» того, що цієї 

зими ціни на газ у США знову зростуть після кількох місяців неухильного зниження. 

Д. Єллен послалася на потенційно небезпечні умови в Європі, оскільки члени 

Європейського Союзу відмовляються від постачання російської нафти та 

обмірковують запровадження цінової стелі у відповідь на жорстоке вторгнення росії в 

Україну. 

https://www.dailysabah.com/business/transportation/france-says-to-agree-deal-with-romania-to-boost-ukraine-grain-exports
https://www.dailysabah.com/business/transportation/france-says-to-agree-deal-with-romania-to-boost-ukraine-grain-exports
https://www.politico.eu/article/zelenskyy-winter-gas-test-will-be-more-crucial-than-eu-history-to-date/
https://www.politico.eu/article/zelenskyy-winter-gas-test-will-be-more-crucial-than-eu-history-to-date/
https://nypost.com/2022/09/12/janet-yellen-admits-risk-us-gas-prices-could-surge-again-this-winter/
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*** 

Food exports from Ukraine jump, russian fertilizer still down: UN [Експорт 

продовольства з України підскочив, російські добрива, як і раніше, знижуються – 

ООН] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 14.09. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/business/economy/food-exports-from-ukraine-jump-russian-

fertilizer-still-down-un. 

Координатор від ООН Чорноморської зернової ініціативи А. Абдулла 

повідомив, що 129 повністю завантажених суден, що перевозять понад 2,8 мільйонів 

тонн зерна, були відправлені з трьох українських чорноморських портів у різні 

країни. За словами А. Абдулли, страхування від військових ризиків знизилося з 2 %-3 

% до 0,5 % вартості, але ціна все ще дуже висока для страхового ринку і витрати 

повинні знизитися, щоб зменшити ціни на продукти харчування ще більше. 

*** 

Woźniak, Adam. Ukraińskie zboże przez Polskę eksportowane jest kroplówką 

[Українське зерно експортують через Польщу по краплі] / A. Woźniak // Rzeczpospolita. 

– Warsaw, 2022. – 15.09. – Режим доступу : https://www.rp.pl/rolnictwo/art37058021-

ukrainskie-zboze-przez-polske-eksportowane-jest-kroplowka. 

Автор статті зазначає, що Київ очікує від Варшави допомоги в експорті зерна 

залізницею. Водночас українсько-польський кордон проходить стільки ж вантажних 

поїздів, скільки й до початку війни. За вісім місяців цього року Польща перевезла з 

України 1,3 млн тонн зерна, яка до того, як росія заблокувала її чорноморські порти, 

щомісяця відправляла морем по 5 млн тонн. Зараз близько восьми поїздів на день 

проходять через переїзд у Грубешові, звідки широка колія веде до Славкува у 

Верхньосілезькому промисловому районі. Лише на рубежі квітня-травня щоденна 

кількість поїздів зросла приблизно до 10, але потім знову зменшилася. Наприклад, 3 

вересня замість 12 поїздів по 605 вагонів PKP LHS прийняв лише 7 поїздів по 373 

вагони. Автор підкреслює, що з польської сторони немає надзвичайних зусиль, щоб 

покращити ситуацію. 

*** 

Adámková, Izabela. Křehká dohoda o vývozu obilí. Rusko si stěžuje na Západ a hrozí, 

že ji neprodlouží [Крихка угода про експорт зерна. росія скаржиться на Захід і погрожує 

не продовжувати його] / I. Adámková // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 16.09. – Режим 

доступу : https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/krehka-dohoda-o-vyvozu-obili-rusko-si-

stezuje-na-zapad/r~4f808788333511ed93abac1f6b220ee8/. 

За словами авторки, росія почала критикувати угоду про відновлення експорту 

зерна, звинувачуючи Захід у порушенні договору та стверджуючи, що зерно з 

українських суден прямує до Європи, а не до Азії та Африки, але в ООН це 

спростовують. Авторка зазначає, що попри те, що угода наразі діє Україна не може 

повернутися до початкового рівня експорту, оскільки в країну заходить мало суден 

через побоювання за безпеку моряків. На думку авторки, угода дуже крихка, вона 

закінчується в листопаді, і МЗС росії погрожує, що її може не продовжити. 

*** 

Around 3.7M tons of food left Ukraine ports under Istanbul grain deal [Близько 3,7 

млн тонн продовольства залишили порти України в рамках зернової угоди] // Daily 

https://www.dailysabah.com/business/economy/food-exports-from-ukraine-jump-russian-fertilizer-still-down-un
https://www.dailysabah.com/business/economy/food-exports-from-ukraine-jump-russian-fertilizer-still-down-un
https://www.rp.pl/rolnictwo/art37058021-ukrainskie-zboze-przez-polske-eksportowane-jest-kroplowka
https://www.rp.pl/rolnictwo/art37058021-ukrainskie-zboze-przez-polske-eksportowane-jest-kroplowka
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/krehka-dohoda-o-vyvozu-obili-rusko-si-stezuje-na-zapad/r~4f808788333511ed93abac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/krehka-dohoda-o-vyvozu-obili-rusko-si-stezuje-na-zapad/r~4f808788333511ed93abac1f6b220ee8/
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Sabah. – Istanbul, 2022. – 18.09. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/business/economy/around-37m-tons-of-food-left-ukraine-ports-

under-istanbul-grain-deal. 

Міністерство інфраструктури України повідомило, що загалом 165 суден із 3,7 

млн тонн сільгосппродукції на борту залишили Україну в рамках угоди, укладеної за 

посередництва ООН та Туреччини щодо розблокування українських морських портів. 

10 суден із 169 300 тоннами сільгосппродукції мають залишити українські порти 

Чорного моря 18 вересня 2022 р. 

*** 

Oliveira, Raquel. Preço do pão subiu 15 % no último ano [За минулий рік хліб 

подорожчав на 15 %] / R. Oliveira // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 20.09. – Режим 

доступу : https://www.cmjornal.pt/economia/detalhe/preco-do-pao-subiu-15-no-ultimo-ano. 

Євростат повідомив, що ціна на хліб зросла на 15% у Португалії з серпня 2021 

р. по серпень 2022 р. За даними статистичного управління Європейського Союзу, 

хліб, який є одним із основних продуктів харчування людини, подорожчав найбільше 

за останній рік через вторгнення росії в Україну. 

*** 

Long-term grain prices may jump over 7 % on Ukraine war: Study [Довгострокові 

ціни на зерно можуть підскочити більш ніж на 7 % через війну в Україні: дослідження] 

// Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 20.09. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/business/economy/long-term-grain-prices-may-jump-over-7-on-

ukraine-war-study. 

Дослідники в США та Уругваї змоделювали ймовірний вплив війни в Україні 

на ціни на пшеницю та кукурудзу у найближчі 12 місяців, розглянувши різні сценарії. 

Згідно з дослідженням, вторгнення росії в Україну може призвести до зростання 

довгострокових цін на зерно більш ніж на 7 %. Дослідник зі Школи суспільних та 

екологічних питань ім. О’Ніла в США Д. Дюмортьє заявив, що зараз не зрозуміло, чи 

зможуть інші виробники зерна задовольнити світовий попит, а це означає, що ціни 

можуть зрости навіть більше, ніж прогнозується в моделях. 

*** 

Kaag: ‘Het is voor veel Nederlanders geen feestelijke tijd’ [Кааг: «Це не святковий 

час для багатьох нідерландців»] // De Telegraaf. – Amsterdam, 2022. – 20.09. – Режим 

доступу : https://www.telegraaf.nl/nieuws/1090185060/kaag-het-is-voor-veel-nederlanders-

geen-feestelijke-tijd. 

Кабінет міністрів Нідерландів підготував заходи фінансової підтримки на 

наступний рік, зокрема міністерка фінансів С. Кааг представила законопроєкт у 

Палаті представників. У країні точаться гарячкові консультації з цього приводу, 

особливо щодо стелі цін на енергію. С. Кааг називає війну в Україні винятковою 

ситуацією, внаслідок якої енергетичний ринок став повністю перенапруженим. 

*** 

Pană, Maria. Pâinea s-a scumpit în toată Europa la cote alarmante. Eurostat: războiul 

din Ucraina, principala cauză [Хліб подорожчав у всій Європі загрозливими темпами. 

Євростат: війна в Україні, головна причина] / M. Pană // Evenimentul zilei. – Bucureşti, 

https://www.dailysabah.com/business/economy/around-37m-tons-of-food-left-ukraine-ports-under-istanbul-grain-deal
https://www.dailysabah.com/business/economy/around-37m-tons-of-food-left-ukraine-ports-under-istanbul-grain-deal
https://www.cmjornal.pt/economia/detalhe/preco-do-pao-subiu-15-no-ultimo-ano
https://www.dailysabah.com/business/economy/long-term-grain-prices-may-jump-over-7-on-ukraine-war-study
https://www.dailysabah.com/business/economy/long-term-grain-prices-may-jump-over-7-on-ukraine-war-study
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1090185060/kaag-het-is-voor-veel-nederlanders-geen-feestelijke-tijd
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1090185060/kaag-het-is-voor-veel-nederlanders-geen-feestelijke-tijd
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2022. – 20.09. – Режим доступу : https://evz.ro/painea-s-a-scumpit-in-toata-europa-la-cote-

alarmante-eurostat-razboiul-din-ucraina-principala-cauza.html. 

Євростат оприлюднив дані за серпень по всіх країнах ЄС, які свідчать про те, 

що хліб, один із предметів першої необхідності, подорожчав на 18 % порівняно з 

минулим роком. За словами автора, основною причиною, що призвела до такої 

ситуації, є війна між росією та Україною, яка спричинила подорожчання 

електроенергії. Виробники по всій Європі скаржаться, що ціни на всі продукти 

харчування досягли неприйнятного рівня і що уряди повинні вжити заходів щодо 

цього. 

*** 

Mathus Ruiz, Rafael. La guerra en Ucrania recorre todas las conversaciones de 

Alberto Fernández en EE.UU. [Війна в Україні проходить через усі розмови Альберто 

Фернандеса в США] / R. Mathus Ruiz // La Nación. – Buenos Aires, 2022. – 20.09. – Режим 

доступу : https://www.lanacion.com.ar/politica/la-guerra-en-ucrania-recorre-todas-las-

conversaciones-de-alberto-fernandez-en-eeuu-nid20092022/. 

Війна в Україні цього року є ексклюзивною геополітичною подією Генеральної 

Асамблеї ООН. Конфлікт змінив рамки глобальних альянсів, посилив інфляційний 

спалах, який вже був розв’язаний після виходу з пандемії коронавірусу, і відновив 

історичний міжконтинентальний альянс між Сполученими Штатами та Європою. Для 

Аргентини конфлікт приніс більше витрат, ніж користі: він підняв ціну на газ, який 

Аргентина імпортує взимку, і дав новий поштовх інфляції, проблемі, з якою країна 

стикається протягом десятиліть і породжує більше бідності. Війна в Україні була 

присутня у всіх розмовах президента Аргентини Альберто Фернандеса в Нью-Йорку, 

як стверджують джерела в президентській делегації. Це чітка ознака величезного 

глобального занепокоєння, викликаного протистоянням у Східній Європі, а також 

стратегічної важливості, яку багато хто, особливо в Сполучених Штатах і Європі, 

вбачають в Аргентині, яка зараз є можливим джерелом стабільності для розхитаного 

енергетичного ринку завдяки своїм запасам газу. 

*** 

Madeira avança com contrato para criar reserva estratégica de armazenagem de 

cereais [Мадейра просувається у створенні стратегічного резерву зберігання зернових] // 

Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 22.09. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/economia/detalhe/madeira-avanca-com-contrato-para-criar-reserva-

estrategica-de-armazenagem-de-cereais. 

Уряд Мадейри продовжить процедуру формування контракту на 

обслуговування «стратегічного резерву» для зберігання зернових в автономному 

регіоні. Це захід, який має надзвичайний і невідкладний суспільний інтерес, 

спрямований на те, щоб, поки зберігаються нинішні обставини, створити та 

підтримувати на території автономного регіону Мадейра стратегічний резерв для 

постачання зернових. Створення зернового резерву на архіпелазі Мадейра пов’язане з 

кризою, спричиненою війною в Україні. 

*** 

Gaz naturel: nouvel investissement majeur de TotalEnergies au Qatar [Природний 

газ: нова велика інвестиція TotalEnergies у Катарі] // L’Obs. – Paris, 2022. – 24.09. – 

https://evz.ro/painea-s-a-scumpit-in-toata-europa-la-cote-alarmante-eurostat-razboiul-din-ucraina-principala-cauza.html
https://evz.ro/painea-s-a-scumpit-in-toata-europa-la-cote-alarmante-eurostat-razboiul-din-ucraina-principala-cauza.html
https://www.lanacion.com.ar/politica/la-guerra-en-ucrania-recorre-todas-las-conversaciones-de-alberto-fernandez-en-eeuu-nid20092022/
https://www.lanacion.com.ar/politica/la-guerra-en-ucrania-recorre-todas-las-conversaciones-de-alberto-fernandez-en-eeuu-nid20092022/
https://www.cmjornal.pt/economia/detalhe/madeira-avanca-com-contrato-para-criar-reserva-estrategica-de-armazenagem-de-cereais
https://www.cmjornal.pt/economia/detalhe/madeira-avanca-com-contrato-para-criar-reserva-estrategica-de-armazenagem-de-cereais
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Режим доступу : https://www.nouvelobs.com/economie/20220924.OBS63605/gaz-naturel-

nouvel-investissement-majeur-de-totalenergies-au-qatar.html. 

Катар оголосив про підписання великого контракту з французьким 

газонафтовим гігантом TotalEnergies на розробку найбільшого родовища природного 

газу в світі на тлі енергетичної кризи в Європі, викликаної війною в Україні. Катар є 

одним із головних виробників СПГ у світі разом із США та Австралією. Доха хоче 

збільшити виробництво більш ніж на 60 %, щоб досягти 110 мільйонів тонн до 2027 р. 

Основними клієнтами є Південна Корея, Японія та Китай, а Європа вже давно 

виступає проти довгострокових угод, яких хоче емірат. Але після російського 

вторгнення в Україну імпортери СПГ поспішають знайти альтернативи російському 

газу. 

*** 

Bákonyi, Ádám. Gyurcsány: Becstelenek a mai magyar vezető [Дюрчань: 

Сьогоднішні угорські лідери нечесні] / А. Bákonyi // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 

26.09. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/09/gyurcsany-becstelenek-a-

mai-magyar-vezetok. 

За словами глави угорської опозиційної центристської ліберальної політичної 

партії «Рух Моментум» Ференца Геленсера, Віктор Орбан проголосував за санкції 

проти росії через її вторгнення в Україну, про які його просили німці. Він заявив, що 

сім’ї страждають, уряд руйнує середній клас, якого вганяють у злидні, і країна 

«страждає». За словами політика, відповідальність за погані економічні показники та 

результати зовнішньої політики лежить на уряді Угорщини.  

*** 

Wright, Shane. Higher rates and Ukraine war force downgrade to Australian economy 

[Вищі ставки та зниження військової сили України для економіки Австралії] / Sh. 

Wright // The Sydney Morning Herald. – Sydney, 2022. – 26.09. – Режим доступу : 

https://www.smh.com.au/politics/federal/higher-rates-and-ukraine-war-force-downgrade-to-

australian-economy-20220926-p5bkys.html. 

Надії казначея Австралії Д. Чалмерса на швидке відновлення федерального 

бюджету стикаються з новими зустрічними вітрами через попередження, що світова 

економіка зупинилася і буде важко відновитися наступного року через війну в 

Україні та зростання відсоткових ставок. Одне з найбільших у світі рейтингових 

агентств заявило, що очікує різкого уповільнення економічного зростання Австралії, 

Організація економічного співробітництва та розвитку погіршила свої прогнози щодо 

місцевої та глобальної економіки на тлі зростаючих побоювань, що центральні банки 

введуть світ у рецесію, оскільки вони приборкують інфляційний тиск. 

*** 

Persson, Ingvar. Gasläckan avslöjar en desperat vladimir putin [Витік газу виявив 

доведеного до відчаю володимира путіна] / I. Persson // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 

28.09. – Режим доступу : https://www.aftonbladet.se/ledare/a/VP1O5p/gaslackan-for-putin-

ar-energin-ett-vapen. 

Європейські країни намагаються розслідувати незрозумілі витоки у двох 

російських газопроводах, що проходять дном Балтійського моря поблизу Швеції та 

https://www.nouvelobs.com/economie/20220924.OBS63605/gaz-naturel-nouvel-investissement-majeur-de-totalenergies-au-qatar.html
https://www.nouvelobs.com/economie/20220924.OBS63605/gaz-naturel-nouvel-investissement-majeur-de-totalenergies-au-qatar.html
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/09/gyurcsany-becstelenek-a-mai-magyar-vezetok
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/09/gyurcsany-becstelenek-a-mai-magyar-vezetok
https://www.smh.com.au/politics/federal/higher-rates-and-ukraine-war-force-downgrade-to-australian-economy-20220926-p5bkys.html
https://www.smh.com.au/politics/federal/higher-rates-and-ukraine-war-force-downgrade-to-australian-economy-20220926-p5bkys.html
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/VP1O5p/gaslackan-for-putin-ar-energin-ett-vapen
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/VP1O5p/gaslackan-for-putin-ar-energin-ett-vapen
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Данії. росія скоротила постачання газу до Європи «Північним потоком-1», перш ніж 

повністю призупинити його в серпні, звинувативши західні санкції у виникненні 

технічних проблем. Європейські політики кажуть, що це був привід для припинення 

постачання газу. Шведський журналіст І. Перссон в редакційній статті «Aftonbladet» 

пише, що якщо з’ясується, що саботаж газопроводу біля острову Борнхольм виходять 

із москви, то це показує розпач володимира путіна. 

*** 

Gazprom dreigt met afsluiting gas via Oekraïne [Газпром погрожує припинити 

постачання газу через Україну] // De Telegraaf. – Amsterdam, 2022. – 28.09. – Режим 

доступу : https://www.telegraaf.nl/financieel/1366190044/gazprom-dreigt-met-afsluiting-gas-

via-oekraine. 

російська державна газова компанія «Газпром» погрожує припинити 

постачання газу через Україну. Незалежний фахівець з енергетики С. Віддерсховен 

каже, що це чіткий крок до закриття трубопроводу в Україні, який веде до 

подальшого послаблення енергопостачання в Європу. С. Віддерсховен називає 

частиною російської гри тиск на Європу, щоб вона відмовилася від підтримки 

України, і це явно пряма війна із Заходом. Ціна на газ на нідерландській фондовій 

біржі TTF у зросла на 8 % після підвищення майже на 20 % до 201,50 євро за мегават-

годину. Ця ціна на газ визначатиме рахунок нідерландців за електроенергію в 

найближчі місяці. За даними AGSI, нині запаси газу в Нідерландах заповнені на 89,9 

%. 

*** 

Saeed, Saim. Ukraine minister: Black Sea grain deal uncertain because Putin not 

‘mentally healthy’ [Український міністр: чорноморська зернова угода ненадійна, 

оскільки путін «психічно нездоровий»] / S. Saeed // POLITICO. – Brussels, 2022. – 29.09. – 

Режим доступу : https://www.politico.eu/article/ukraine-minister-black-sea-grain-deal-

uncertain-because-putin-not-mentally-healthy/. 

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський 

заявив, що не може передбачити, чи буде продовжена угода за посередництва ООН і 

Туреччини щодо експорту зерна через Чорне море, оскільки путін занадто «психічно» 

нестабільний. М. Сольський уточнив, що з психічно здоровою людиною завжди 

можна обговорити всі питання, але «у цій ситуації це не так». Незважаючи на згоду на 

угоду в липні, путін критикував її в останні тижні, стверджуючи, що переважна 

більшість експортованого зерна йде в багаті країни Європи, а не в незахищені країни, 

які цього найбільше потребують. Такі зауваження викликали сумніви в тому, що 

угода буде продовжена. 

*** 

Pena, Paulo. Portugal importou mais de 300 mil toneladas de gás e petróleo da Rússia 

[Португалія імпортувала з росії понад 300 тисяч тонн газу та нафти] / P. Pena // Público. 

– Lisboa, 2022. – 29.09. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/09/29/mundo/investigacao/portugal-importou-gas-russo-guerra-

ucrania-2022058. 

Після початку війни в Україні Португалія імпортувала з росії понад 300 тис. 

тонн нафтопродуктів. Щонайменше п’ять суден пришвартувалися в порту Сінеш, що 

https://www.telegraaf.nl/financieel/1366190044/gazprom-dreigt-met-afsluiting-gas-via-oekraine
https://www.telegraaf.nl/financieel/1366190044/gazprom-dreigt-met-afsluiting-gas-via-oekraine
https://www.politico.eu/article/ukraine-minister-black-sea-grain-deal-uncertain-because-putin-not-mentally-healthy/
https://www.politico.eu/article/ukraine-minister-black-sea-grain-deal-uncertain-because-putin-not-mentally-healthy/
https://www.publico.pt/2022/09/29/mundo/investigacao/portugal-importou-gas-russo-guerra-ucrania-2022058
https://www.publico.pt/2022/09/29/mundo/investigacao/portugal-importou-gas-russo-guerra-ucrania-2022058
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прибули з російських портів, транспортуючи скраплений природний газ до родовищ, 

а також інші нафтові похідні. Це сталося в той час, коли Португалія представляла 

себе як альтернативу європейській залежності від російських вуглеводнів, а Брюссель 

призначив санкції проти цього виду імпорту. Досі існує велика мережа європейських 

суден, які допомагають підтримувати нафтову економіку путіна. Ці судна 

транспортували мільйони тонн нафти, газу та вугілля з російських портів до країн ЄС 

протягом шести місяців після початку вторгнення в Україну. Багато судновласників 

критикують війну і наживаються на бізнесі. 

*** 

UK’s Truss defends economic plan that sent pound tumbling [Трасс із 

Великобританії захищає економічний план, який спричинив падіння фунта] // The 

Independent. – London, 2022. – 29.09. – Режим доступу : 

https://www.independent.co.uk/news/london-ap-bank-of-england-russia-ukraine-

b2177771.html. 

Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс захистила свій економічний 

план і заявила, що готова прийняти «важкі рішення», щоб забезпечити зростання 

економіки. У своїх перших публічних коментарях після того, як її уряд оголосив про 

мільярдні скорочення податків без оцінки, що сколихнуло ринки та довело фунт до 

рекордно низького рівня, Л. Трасс сказала, що Британія зіткнулася з «дуже, дуже 

важкою» економічною ситуацією, наголосивши, що проблеми глобальні та 

спричинені вторгненням росії в Україну. 

*** 

Shahwan, Najla. Human progress set five years backwards by crisis [Людський 

прогрес відкинуто на п’ять років назад через кризу] / N. M. Shahwan // Daily Sabah. – 

Istanbul, 2022. – 30.09. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/opinion/op-

ed/human-progress-set-five-years-backwards-by-crisis. 

ООН опублікувала звіт «Невизначені часи, невлаштоване життя: формування 

нашого майбутнього в світі, що змінюється», де міститься попередження про те, що 

через вплив численних криз, наростання невизначеності та посилення поляризації 

людський розвиток впав до рівня 2016 р. Палестинський письменник, дослідник Н. М. 

Шахван в статті пише, що згідно зі звітом, пандемія COVID-19 і війна, що триває в 

Україні, призвели до глобальних енергетичних, продовольчих і фінансових криз і є 

руйнівними проявами сьогоднішньої невизначеності. 

*** 

L’UE tente, dans la douleur, de réduire les factures d’énergie [ЄС безуспішно 

намагається скоротити рахунки за електроенергію] // L’Obs. – Paris, 2022. – 30.09. – 

Режим доступу : https://www.nouvelobs.com/monde/20220930.AFP4143/l-ue-tente-dans-la-

douleur-de-reduire-les-factures-d-energie.html. 

Європейські міністри енергетики намагатимуться прийняти надзвичайні 

заходи, щоб зупинити зростання цін на газ та електроенергію, щоб впоратися з 

ризиками соціальної кризи та банкрутства підприємств із наближенням зими. 

Нещодавні витоки на газопроводах «Північний потік-1» і «Північний потік-2» у 

Балтійському морі, засуджені ЄС як «диверсії», викликали нові занепокоєння 

https://www.independent.co.uk/news/london-ap-bank-of-england-russia-ukraine-b2177771.html
https://www.independent.co.uk/news/london-ap-bank-of-england-russia-ukraine-b2177771.html
https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/human-progress-set-five-years-backwards-by-crisis
https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/human-progress-set-five-years-backwards-by-crisis
https://www.nouvelobs.com/monde/20220930.AFP4143/l-ue-tente-dans-la-douleur-de-reduire-les-factures-d-energie.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20220930.AFP4143/l-ue-tente-dans-la-douleur-de-reduire-les-factures-d-energie.html
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всередині блоку, який вже відчуває хвилювання через пов’язане з війною в Україні 

підвищення цін. 

ГУМАНІТАРНА ТА МЕДИЧНА ДОПОМОГА УКРАЇНІ  

Tanszeradománnyal segít a Magyar Református Szeretetszolgálat Kárpátalján 

[Допомога Угорської реформатської благодійної служби на Закарпатті пожертвою на 

навчання] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 01.09. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/09/tanszeradomannyal-segit-a-magyar-reformatus-

szeretetszolgalat-karpataljan. 

Сто шкільних рюкзаків, наповнених шкільним приладдям, Угорська 

реформатська благодійна служба передала першокурсникам чотирьох реформатських 

ліцеїв на Закарпатті під час акції «Стерти відмінності!». Метою акції, яка розпочалася 

15 липня 2022 р. і тривала місяць, було полегшити вступ до ліцеїв для знедолених 

дітей та їхніх сімей. 

*** 

Rahmenabkommen über Gesundheitskooperation zwischen Kiew und Wien [Рамкова 

угода про співпрацю між Києвом і Віднем у сфері охорони здоров’я] // Die Рresse. – 

Vienna, 2022. – 04.09. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6185417/rahmenabkommen-ueber-gesundheitskooperation-

zwischen-kiew-und-wien?from=rss. 

Україна та Австрія погодили рамкову угоду про економічне співробітництво у 

сфері охорони здоров’я. Відповідну угоду підписали міністерка економіки України, 

віцепрем’єр-міністерка Ю. Свириденко та міністр економіки Австрії М. Кохер. На 

основі цієї угоди в Україні можуть укладатися контракти з австрійськими 

компаніями. В основному угода довгострокова: на першому етапі три конкретні 

проєкти – будівництво та обладнання Національної дитячої спеціалізованої лікарні 

«Охматдит» у Києві, будівництво і обладнання сучасної університетської клініки у 

Києві та будівництво Національного реабілітаційного центру України у Львові. 

Вартість проєкту складає понад 600 млн євро. Будівництво фінансуватимуть 

австрійські та німецькі банки. 

*** 

Vučićeva supruga razgovarala s prvom damom Ukrajine: Donirat ćemo vam 

ambulantna vozila [Дружина Вучича поговорила з першою леді України: Ми подаруємо 

вам машини швидкої допомоги] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 05.09. – Режим доступу 

: https://avaz.ba/globus/svijet/770111/vuciceva-supruga-razgovarala-s-prvom-damom-

ukrajine-donirat-cemo-vam-ambulantna-vozila. 

Дружина президента Сербії Т. Вучич поговорила з першою леді України О. 

Зеленською. Темами розмови були гуманітарна криза, а також бажання якнайшвидше 

встановити мир в Україні. Відповідно до доручення уряду Сербії, Т. Вучич пообіцяла, 

що Сербія доставить в Україну дві машини швидкої допомоги в якості підтримки 

вирішення нагальних гуманітарних проблем в Україні. 

*** 

Több mint negyvenezer adag koronavírus elleni vakcinát adományozott Magyarország 

Ukrajnának [Угорщина передала Україні понад 40 тисяч доз вакцини від коронавірусу] 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/09/tanszeradomannyal-segit-a-magyar-reformatus-szeretetszolgalat-karpataljan
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/09/tanszeradomannyal-segit-a-magyar-reformatus-szeretetszolgalat-karpataljan
https://www.diepresse.com/6185417/rahmenabkommen-ueber-gesundheitskooperation-zwischen-kiew-und-wien?from=rss
https://www.diepresse.com/6185417/rahmenabkommen-ueber-gesundheitskooperation-zwischen-kiew-und-wien?from=rss
https://avaz.ba/globus/svijet/770111/vuciceva-supruga-razgovarala-s-prvom-damom-ukrajine-donirat-cemo-vam-ambulantna-vozila
https://avaz.ba/globus/svijet/770111/vuciceva-supruga-razgovarala-s-prvom-damom-ukrajine-donirat-cemo-vam-ambulantna-vozila
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// Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 06.09. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/09/tobb-mint-40-ezer-adag-koronavirus-elleni-

vakcinat-adomanyozott-magyarorszag-ukrajnanak. 

Від імені уряду Угорщини генеральний консул Угорщини Й. Бачкай передав 

голові Закарпатської обласної військової адміністрації В. Микиті вакцину Pfizer на 

325 млн форинтів. Під час урочистої передачі вантажу допомоги Й. Бачкай наголосив, 

що підготовку та доставку вантажу контролював міністр закордонних справ і торгівлі 

П. Сіярто. Дипломат нагадав, що Угорщина надає гуманітарну допомогу Україні з 

першого дня початку війни, як це було під час епідемії коронавірусу. Й. Бачкай 

розповів, що минулого року 22 тис. людей отримали щеплення від коронавірусу 

вздовж кордону. 

*** 

Българска група направи метъл кавър на украинска народна песен с 

благотворителна цел [Болгарський гурт зробив метал-кавер на українську народну 

пісню з благодійною метою] // Дневник. – Sofia, 2022. – 07.09. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/kultura/2022/09/07/4388023_bulgarska_metul_grupa_napravi_kavur

_na_ukrainska/. 

Гурт «Оренда» тривалий час займався обробкою болгарських народних пісень 

у металевій версії. Проте їхній останній проєкт – це кавер-версія української народної 

пісні «Ой у лузі червона калина». Мета акції, яка супроводжуватиметься піснею, – 

збирання коштів для громадян України, які постраждали від російської агресії. 

*** 

La embajada ucraniana lanza una campaña de recaudación de fondos para adquirir 

ambulancias blindadas [Посольство України розпочинає кампанію зі збору коштів на 

придбання броньованих санітарних автомобілів] // El Mundo. – Madrid, 2022. – 08.09. – 

Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/09/08/6319b923e4d4d882338b457a.html. 

Посольство України в Іспанії повідомило через соцмережі, що запустило 

ініціативу зі збору необхідних коштів для закупівлі броньованих санітарних машин, 

здатних ефективно діяти в зонах бойових дій. У дипломатичному представництві 

пояснили, що брати участь в ініціативі можуть як фізичні особи, так і компанії, 

зробивши свій внесок на гуманітарний рахунок посольства із зазначенням «ШВИДКА 

ДОПОМОГА». Цей запит надійшов у той час, коли Київ почав подвійний 

контрнаступ як на півдні, у напрямку Херсона, так і на півночі, на Харківському 

фронті, щоб повернути території, які зараз окуповані росією. 

*** 

Rosznáky, Varga Emma. Nemzettől függetlenül [Незалежно від нації] / V. E. 

Rosznáky // Nepszava. – Budapest, 2022. – 08.09. – Режим доступу : 

https://nepszava.hu/3168508_velence-film-fesztival-2022-martin-mcdonagh-a-sziget-szellemei. 

В Угорщині відкрилася виставка робіт М. Сіра, молодого художника 

чилійського походження, який три роки провів в Україні. Виставка «Створення 

символічного витвору мистецтва» відображає військову ситуацію в Україні. Всі 

картини натхненні війною і любов’ю до України. Дохід від продажу картин художник 

використовує з гуманітарною метою. 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/09/tobb-mint-40-ezer-adag-koronavirus-elleni-vakcinat-adomanyozott-magyarorszag-ukrajnanak
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/09/tobb-mint-40-ezer-adag-koronavirus-elleni-vakcinat-adomanyozott-magyarorszag-ukrajnanak
https://www.dnevnik.bg/kultura/2022/09/07/4388023_bulgarska_metul_grupa_napravi_kavur_na_ukrainska/
https://www.dnevnik.bg/kultura/2022/09/07/4388023_bulgarska_metul_grupa_napravi_kavur_na_ukrainska/
https://www.elmundo.es/internacional/2022/09/08/6319b923e4d4d882338b457a.html
https://nepszava.hu/3168508_velence-film-fesztival-2022-martin-mcdonagh-a-sziget-szellemei
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*** 

Johnson, Woody. Americans must help Ukrainians – for the sake of their lives and our 

legacy [Американці мають допомогти українцям – заради їхнього життя та нашої 

спадщини] / W. Johnson // New York Post. – New York, 2022. – 10.09. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/09/10/america-must-help-ukraineto-save-lives-and-assert-our-legacy/. 

В статті для видання авторка пише, що деякі американці можуть запитати, 

чому гуманітарна допомога українському народу має залишатися пріоритетом, хоча у 

свілі стільки проблем. Авторка пояснює, що для найбагатшої нації на землі морально 

правильно виділяти частину своїх ресурсів на турботу про тих, хто перебуває за її 

межами. На думку авторки, у «наших національних інтересах, щоб світ побачив, яка 

країна захищає пригноблених та піклується про вразливих». За її словами, коли 

Америка приходить на допомогу, вона завойовує довіру, повагу та авторитет в очах 

інших країн і показує потужну різницю між США та противниками такими, як Китай, 

росія та Іран, у високій повазі до людської гідності. 

*** 

Portugal e Espanha garantem que vão manter e reforçar apoios à Ucrânia 

[Португалія та Іспанія гарантують збереження та посилення підтримки України] // 

Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 14.09. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/cm-

ao-minuto/detalhe/portugal-e-espanha-garantem-que-vao-manter-e-reforcar-apoios-a-

ucrania. 

Португалія та Іспанія на міністерській зустрічі Португалії та Іспанії у форматі 

2+2 міністрів закордонних справ та оборони запевнили, що вони твердо віддані 

продовженню підтримки України в політичному, військовому, фінансовому та 

гуманітарному аспектах. Міністр закордонних справ Португалії Жуан Кравіньйо 

наголосив на «схожості точок зору, що покращує двосторонні відносини, а також 

здатність працювати разом і впливати на Європейський Союз та НАТО». У цьому 

контексті міністерка оборони Португалії зазначила, що було проаналізовано, що дві 

країни можуть зробити разом «для посилення та сприяння поточним ініціативам як в 

ЄС, так і в НАТО щодо підтримки України» і, що вони обговорили питання нової 

місії військової допомоги. А незабаром після цього його іспанська колега Маргарита 

Роблес запевнила, що допомога «це не лише підтримувати, але і посилювати» 

допомогу саме у сфері військової підготовки. 

*** 

Pina, Marina. Margarita Robles confirma que España formará a tropas ucranianas en 

Zaragoza [Маргарита Роблес підтверджує, що Іспанія тренуватиме українських 

військових у Сарагосі] / M. Pina // El Mundo. – Madrid, 2022. – 14.09. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/espana/2022/09/14/6321c024fc6c83d74d8b459c.html. 

Міністрерка оборони Іспанії Маргарита Роблес підтвердила, що Іспанія 

навчатиме українських військових у Сарагосі в рамках домовленостей з Президентом 

України Володимиром Зеленським. М. Роблес вирушила разом з міністром 

закордонних справ Хосе Мануелем Альваресом до Португалії, де вони провели 

зустріч з португальськими колегами, на якій нагадали про підтримку України 

Іспанією. Саме на цій зустрічі міністерка позитивно оцінила можливу місію допомоги 

Європейського Союзу Україні, яка з міркувань ефективності могла б здійснюватися 

https://nypost.com/2022/09/10/america-must-help-ukraineto-save-lives-and-assert-our-legacy/
https://www.cmjornal.pt/cm-ao-minuto/detalhe/portugal-e-espanha-garantem-que-vao-manter-e-reforcar-apoios-a-ucrania
https://www.cmjornal.pt/cm-ao-minuto/detalhe/portugal-e-espanha-garantem-que-vao-manter-e-reforcar-apoios-a-ucrania
https://www.cmjornal.pt/cm-ao-minuto/detalhe/portugal-e-espanha-garantem-que-vao-manter-e-reforcar-apoios-a-ucrania
https://www.elmundo.es/espana/2022/09/14/6321c024fc6c83d74d8b459c.html
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не лише в сусідніх країнах, а й на національній території, де знаходяться найкращі 

тренажери, навчальні центри та спеціалізовані інструктори. 

*** 

Pina, Marina. España reserva el campo de maniobras más grande de Europa para 

adiestrar a 19 oficiales del ejército ucraniano [Іспанія резервує найбільший у Європі 

полігон для підготовки 19 офіцерів української армії] / M. Pina // El Mundo. – Madrid, 

2022. – 16.09. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/espana/2022/09/16/63235ba5e4d4d8107e8b45c1.html. 

Навчальний центр San Gregorio завершує підготовку деталей інтенсивних 

тренувань, в яких протягом місяця братимуть участь українські військові, 19 з яких 

прибудуть на авіабазу в Сарагосі з Польщі. 

*** 

Crowe, David. From her NSW coastal home, Liz saw the Russian invasion. And 

launched a battle plan [Зі свого прибережного будинку в Новому Уельсі Ліз бачила 

російське вторгнення. І запустила бойовий план] / D. Crowe // The Sydney Morning 

Herald. – Sydney, 2022. – 16.09. – Режим доступу : https://www.smh.com.au/national/from-

her-nsw-coastal-home-liz-saw-the-russian-invasion-and-launched-a-battle-plan-20220719-

p5b2rc.html. 

Матеріал про волонтерську діяльність австралійців в Україні, яка зосереджена 

на закупівлі необхідних медичних матеріалів та ліків для українських лікарень. 

*** 

Judan, Jacob. ‘The Jews have arrived’: In Bucha, a Jewish group distributes sorely 

needed supplies [«Євреї приїхали»: у Бучі єврейська група роздає вкрай необхідні речі] / 

J. Judan // The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 17.09. – Режим доступу : 

https://www.timesofisrael.com/the-jews-have-arrived-in-bucha-a-jewish-group-distributes-

sorely-needed-supplies/. 

Федерація єврейських громад України, група пов’язана з релігійною 

орагнізацією Хабад-Любавич, підтримує євреїв, що проживають в Київській області, 

шляхом щомісячних поставок їжі та речей після того, як у квітні росіяни залишили 

північ України. Федерація також допомогла організувати евакуацію євреїв за кордон в 

перші дні російського вторгнення і сприяла організації тимчасового притулку для 

біженців у безпечних районах України. 

*** 

Propper, David. Fears Russia could target civilians after Vatican envoy faced fire 

[Побоювання, що росія може націлитись на цивільних людей після того, як посланник 

Ватикану зазнав обстрілу] / D. Propper // New York Post. – New York, 2022. – 18.09. – 

Режим доступу : https://nypost.com/2022/09/18/fears-russia-could-target-civilians-after-

vatican-envoy-faced-fire/. 

Посланець Папи Римського в Україні, кардинал Конрад Краєвський потрапив 

під обстріл під час доставлення гуманітарної допомоги на Запоріжжі. Разом з ним 

були ще троє – людей, католицький та протестантський єпископи і військовий, який 

їх супроводжував. В результаті обстрілу російськими окупантами ніхто не 

постраждав 

https://www.elmundo.es/espana/2022/09/16/63235ba5e4d4d8107e8b45c1.html
https://www.smh.com.au/national/from-her-nsw-coastal-home-liz-saw-the-russian-invasion-and-launched-a-battle-plan-20220719-p5b2rc.html
https://www.smh.com.au/national/from-her-nsw-coastal-home-liz-saw-the-russian-invasion-and-launched-a-battle-plan-20220719-p5b2rc.html
https://www.smh.com.au/national/from-her-nsw-coastal-home-liz-saw-the-russian-invasion-and-launched-a-battle-plan-20220719-p5b2rc.html
https://www.timesofisrael.com/the-jews-have-arrived-in-bucha-a-jewish-group-distributes-sorely-needed-supplies/
https://www.timesofisrael.com/the-jews-have-arrived-in-bucha-a-jewish-group-distributes-sorely-needed-supplies/
https://nypost.com/2022/09/18/fears-russia-could-target-civilians-after-vatican-envoy-faced-fire/
https://nypost.com/2022/09/18/fears-russia-could-target-civilians-after-vatican-envoy-faced-fire/
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*** 

Ministrs rosina atteikties no «Bayraktar» iegādes, tā vietā par saziedoto naudu sagādāt 

ziemas apģērbu Ukrainai [Міністр пропонує відмовитися від закупівлі «Байрактару» і 

натомість використати пожертвувані гроші на забезпечення України зимовим одягом] 

// Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 19.09. – Режим доступу : 

https://nra.lv/pasaule/392043-ministrs-rosina-atteikties-no-bayraktar-iegades-ta-vieta-par-

saziedoto-naudu-sagadat-ziemas-apgerbu-ukrainai.htm. 

Міністр оборони Латвії А. Пабрікс розповів, що запитав у міністра оборони 

України О. Резнікова про потреби України, які включають зимову форму та інші 

предмети, необхідні для холодної погоди та майбутніх боїв. Він заохочує спрямувати 

кошти, зібрані для закупівлі військового безпілотника «Bayraktar», на зимовий одяг та 

інші потреби українців, а також до переорієнтації підтримки Латвії та пожертвувань 

населення на допомогу в підготовці до зими. 

*** 

«Дари независимости» – арт изложба в помощ на бежанците от Украйна [«Дари 

незалежності» – мистецька виставка на допомогу біженцям з України] // Дневник. – 

Sofia, 2022. – 19.09. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2022/09/19/4392443_dari_nezavisimost_-

_art_izlojba_v_pomosht_na_bejancite/. 

Професійні мистецькі фотографії у п’яти тематичних сегментах можна 

придбати на благодійній виставці для українських біженців. 22 вересня – у День 

незалежності Болгарії, в Академії Миколи Тесла у Софії відкриється благодійна 

виставка художніх фотографій під назвою «Подаруй незалежність». Виставка 

підтримує навчання болгарської мови людей, які рятуються від російсько-української 

війни в Європі. 

*** 

Elsők között segített Harkivban az Ökumenikus Segélyszervezet [Серед перших у 

Харкові допомогла Угорська екуменічна служба допомоги в Україні] // Magyar Nemzet. 

– Budapest, 2022. – 23.09. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/09/elsok-

kozott-segitett-harkivban-az-okumenikus-segelyszervezet. 

Угорська екуменічна служба допомоги в Україні однією з перших доставила 

пакети допомоги до Харкова. Співробітники, які проводили операцію з надання 

допомоги, також провели опитування на місці: згідно з їхнім досвідом, регіон 

зіткнувся з безпрецедентною гуманітарною кризою, яка, окрім воєнних руйнувань, ще 

більше поглиблюється холодами, що вже настали. На думку організації, найбільшою 

проблемою є розстріляні і таким чином непридатні для проживання будинки, які 

через завдані збитки не можна опалювати. Якщо в селах можна знайти житлові 

будинки в хорошому стані, то в містах сотні людей ночують у підвалах мікрорайонів, 

схожих на місто-привид. Угорська орагнізація буде сприяти в заміні вікон в окремих 

будинках. 

*** 

First severely wounded Ukrainian soldiers arrive in Israel for medical treatment [До 

Ізраїлю на лікування прибули перші важко поранені українські військові] // The Times 

https://nra.lv/pasaule/392043-ministrs-rosina-atteikties-no-bayraktar-iegades-ta-vieta-par-saziedoto-naudu-sagadat-ziemas-apgerbu-ukrainai.htm
https://nra.lv/pasaule/392043-ministrs-rosina-atteikties-no-bayraktar-iegades-ta-vieta-par-saziedoto-naudu-sagadat-ziemas-apgerbu-ukrainai.htm
https://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2022/09/19/4392443_dari_nezavisimost_-_art_izlojba_v_pomosht_na_bejancite/
https://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2022/09/19/4392443_dari_nezavisimost_-_art_izlojba_v_pomosht_na_bejancite/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/09/elsok-kozott-segitett-harkivban-az-okumenikus-segelyszervezet
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/09/elsok-kozott-segitett-harkivban-az-okumenikus-segelyszervezet


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

84 

of Israel. – Jerusalem, 2022. – 26.09. – Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/first-

wounded-ukrainian-soldiers-arrive-in-israel-for-medical-treatment/. 

Двоє поранених українських військових прибули до Ізраїлю в госпіталь Шеба в 

рамках угоди, згідно з якою 20 військовослужбовців отримають сучасне лікування в 

ізраїльському госпіталі. У госпіталі зазначили, що всі 20 поранених ветеранів, які 

згодом будуть доставлені до Ізраїлю, мають ампутовані кінцівки, пройдуть 

реабілітацію та їм будуть встановлені спеціальні протези. Оголошення про приїзд 

українців до Ізраїлю з’явилося після різкої критики на адресу Ізраїлю з боку 

Президента України В. Зеленського, який заявив, що «шокований» відсутністю 

ізраїльської оборонної допомоги. 

*** 

CTT lançam selo solidário para ajudar povo ucraniano [CTT запускає продаж марки 

солідарності для допомоги українцям] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 27.09. – 

Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/ctt--

lancam-selo-solidario-para-ajudar-povo-ucraniano?ref=Pesquisa_Destaques. 

Національний оператор поштового зв’язку Португалії (СТТ) запустив продаж 

марки солідарності з українським народом і оголосив, що всі кошти, виручені від її 

продажу, будуть спрямовані на підтримку ініціатив допомоги народу України. У 

компанії зазначили, що вони були одними з перших, хто зібрав одяг для відправки до 

українського кордону в перші дні війни, підкресливши, що компанія підтримує й інші 

ініціативи допомоги Україні. CTT скористався потужністю своєї мережі та 

організував збір товарів, що дозволило відправити 40 тонн пожертвувань в Україну. 

*** 

Quand Mozart taquine Wagner pour «sauver des vies» en Ukraine [Коли Моцарт 

дражнить Вагнера за те, що він «рятує життя» в Україні] // L’Obs. – Paris, 2022. – 27.09. 

– Режим доступу : https://www.nouvelobs.com/monde/20220927.AFP4063/quand-mozart-

taquine-wagner-pour-sauver-des-vies-en-ukraine.html. 

На Донбасі приватна група морських піхотинців США «Моцарт» тренує 

новобранців Збройних сил України. Група із восьми досвідчених західних 

ексвійськових проводить інтенсивний десятиденний курс підготовки для українських 

новобранців, але не бере участі у військових діях на противагу російському 

угрупуванню ПВК Вагнера. Група «Моцарт» доставила 260 пакунків гуманітарної 

допомоги, наданими неурядовою організацією World Central Kitchen. 

*** 

Kozubal, Marek. Zrzutka dla walczących [Збір для бійців] / M. Kozubal // 

Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 29.09. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art37139421-zrzutka-dla-walczacych. 

Автор зазначає, що поляки збирають на дрони, автомобілі, бронежилети та 

навіть гелікоптери для України, а компанія друзів купує пікапи, ремонтують і 

фарбують їх, а потім везуть в Україну. За його словами, українські військові вже 

отримали, серед іншого, фольксвагени, форди, опель, рейндж ровери. Автомобілі 

пофарбовані в камуфляжні кольори і всі пішли на фронт. Вони служать для евакуації 

поранених і транспортування боєприпасів. Деякі машини вже врятували десятки 

https://www.timesofisrael.com/first-wounded-ukrainian-soldiers-arrive-in-israel-for-medical-treatment/
https://www.timesofisrael.com/first-wounded-ukrainian-soldiers-arrive-in-israel-for-medical-treatment/
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/ctt--lancam-selo-solidario-para-ajudar-povo-ucraniano?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/ctt--lancam-selo-solidario-para-ajudar-povo-ucraniano?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.nouvelobs.com/monde/20220927.AFP4063/quand-mozart-taquine-wagner-pour-sauver-des-vies-en-ukraine.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20220927.AFP4063/quand-mozart-taquine-wagner-pour-sauver-des-vies-en-ukraine.html
https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art37139421-zrzutka-dla-walczacych
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поранених бійців. Збір коштів веде ініціативна група Petrol Heads спільно з Фондом 

Юзефа Шанявського. Ініціатива «Польський громадянський збір: озброюємо 

Україну» організовує збір коштів на три вертольоти МІ-2АМ-1 для українського 

спецназу. За словами автора, такі гелікоптери з медичним обладнанням виробляють в 

Україні і їх використовуватимуть для евакуації поранених. 

*** 

Українці Чикаго закупили для захисників України 100 пікапів // Українське 

Слово. – Чикаго, 2022. – 29.09. – Режим доступу : https://www.ukrslovo.net/ukrainian-

community/ukrainian-chicago/113178.html. 

Благодійна організація Help Heroes of Ukraine, заснована українцями з Чикаго 

на початку повномасштабної війни, закупила у США 100 пікапів для потреб ЗСУ, 14 з 

яких спільно з Львівською обласною військовою адміністрацією вже передали 

захисникам України. 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ 

Lynch, Suzanne. Ukraine’s EU bid in spotlight at Brussels gathering [Прагнення 

України до ЄС у центрі уваги на зустрічі в Брюсселі] / S. Lynch // POLITICO. – Brussels, 

2022. – 05.09. – Режим доступу : https://www.politico.eu/article/ukraines-eu-bid-in-spotlight-

at-brussels-gathering/. 

Авторка публікації Сюзанна Лінч пише, що через три місяці після того, як 

Україна офіційно стала кандидатом на вступ до ЄС, офіційні особи з Києва та 

Брюсселя зіткнулися з набагато складнішою проблемою: як вести нормальний бізнес 

із кандидатом у стані війн. Це питання було головною темою засідання Ради асоціації 

Україна-ЄС, яка розглядає відносини ЄС зі своїм східним сусідом і вперше зібралася 

в 2014 р., незабаром після незаконної анексії Криму росією. Але остання зустріч 

набула додаткового значення: це було не лише перше засідання Ради після 

повномасштабного вторгнення росії, але й перше після того, як лідери ЄС дали 

«зелене» світло амбіціям України щодо вступу в ЄС. Прем’єр-міністр України Денис 

Шмигаль прибув на засідання Ради, відзначивши свій перший візит до Брюсселя з 

початку війни. 

*** 

Wenxing, Zhong. Ukraine to adopt laws for membership talks with EU by mid-

November: official [Україна ухвалить закони для переговорів про членство в ЄС до 

середини листопада] / Z. Wenxing // People’s Daily. – Beijing, 2022. – 27.09. – Режим 

доступу : http://en.people.cn/n3/2022/0927/c90000-10152018.html. 

Перший заступник голови Верховної Ради України О. Корнієнко заявив, що 

Україна планує ухвалити закони, необхідні для початку переговорів щодо членства з 

Європейським Союзом. Виступаючи на національному телемарафоні на українському 

телебаченні, О. Корнієнко сказав, що Україні необхідно виконати сім вимог, які 

висунув ЄС для початку переговорів про вступ, зокрема закони про ЗМІ та про 

національні меншини. 

ЗАСУДЖЕННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ РОСІЯН В УКРАЇНІ  

Koshiw, Isobel. Body of British aid worker captured by Russian proxies shows ‘signs 

of torture’ [Тіло британського гуманітарного працівника, захопленого російськими 

https://www.ukrslovo.net/ukrainian-community/ukrainian-chicago/113178.html
https://www.ukrslovo.net/ukrainian-community/ukrainian-chicago/113178.html
https://www.politico.eu/article/ukraines-eu-bid-in-spotlight-at-brussels-gathering/
https://www.politico.eu/article/ukraines-eu-bid-in-spotlight-at-brussels-gathering/
http://en.people.cn/n3/2022/0927/c90000-10152018.html
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проксі, має «сліди тортур»] / I. Koshiw // The Guardian. – London, 2022. – 07.09. – Режим 

доступу : https://www.theguardian.com/world/2022/sep/07/body-of-british-aid-worker-

captured-by-russian-proxies-shows-signs-of-torture. 

В Інтернаціональному легіоні оборони України підтвердили інформацію про 

смерть співробітника гуманітарної організації Presidium Network, громадянина 

Великої Британії Пола Юрі. Міністр закордонних справ України Д. Кулеба заявив, що 

тіло П. Юрі було повернуто «зі ознаками ймовірних тортур». Посла росії у Великій 

Британії А. Келіна викликали до Міністерства закордонних справ для допиту щодо 

того, що сталося з П. Юрі, якого затримали біля українського міста Запоріжжя у 

квітні. Ліз Трасс, яка на той час була міністром закордонних справ, сказала, що була 

«шокована» повідомленнями про смерть П. Юрі й наголосила, що росія повинна 

нести повну відповідальність за злочини. 

*** 

Beyaz Saray: Moskova, Rusya ve Ukrayna’da toplama kampları kurdu [Білий дім: 

москва створила концентраційні табори в росії та Україні] // Star. – Istanbul, 2022. – 

08.09. – Режим доступу : https://www.star.com.tr/dunya/beyaz-saray-moskova-rusya-ve-

ukraynada-toplama-kamplari-kurdu-haber-1735403/. 

Прессекретарка Білого дому К. Жан-П’єр на щоденній пресконференції в 

Білому домі заявила, що вона має розвідувальні дані про те, що російська 

адміністрація створила концентраційні табори на сході України та росії, де допитують 

та знущаються над тисячами українців. 

*** 

US: Hundreds of thousands of Ukrainians forced to Russia [США: Сотні тисяч 

українців відправили до росії] // The Independent. – London, 2022. – 08.09. – Режим 

доступу : https://www.independent.co.uk/news/ap-russia-vassily-nebenzia-united-nations-

linda-thomasgreenfield-b2162325.html. 

США заявляють, що мають докази того, що «сотні тисяч» громадян України 

були допитані, затримані та примусово депортовані до росії. росія негайно відкинула 

це твердження як «фантазію», назвавши його останнім винаходом у західній кампанії 

з дезінформації. Звинувачення прозвучало під час засідання Ради Безпеки, скликаного 

США та Албанією для обговорення «фільтраційних операцій» росії. 

*** 

Мосьондз, Ольга. США оприлюднили нові дослідження звірств рф вУкраїні / О. 

Мосьондз // Українське Слово. – Чикаго, 2022. – 08.09. – Режим доступу : 

https://www.ukrslovo.net/swa/112926.html. 

Єльський університет провів нові гуманітарні дослідження в Україні та 

оприлюднив «Звіт: Фільтраційні операції росії порушують міжнародне гуманітарне 

право». Згідно з новим звітом Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського 

університету, російський уряд системно застосовує тортури та примусову працю на 

фільтраційних територіях на сході України.  

*** 

EU calls for war crimes tribunal after mass graves found in Ukraine [ЄС закликає до 

трибуналу з військових злочинів після виявлення масових поховань в Україні] // The 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/07/body-of-british-aid-worker-captured-by-russian-proxies-shows-signs-of-torture
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/07/body-of-british-aid-worker-captured-by-russian-proxies-shows-signs-of-torture
https://www.star.com.tr/dunya/beyaz-saray-moskova-rusya-ve-ukraynada-toplama-kamplari-kurdu-haber-1735403/
https://www.star.com.tr/dunya/beyaz-saray-moskova-rusya-ve-ukraynada-toplama-kamplari-kurdu-haber-1735403/
https://www.independent.co.uk/news/ap-russia-vassily-nebenzia-united-nations-linda-thomasgreenfield-b2162325.html
https://www.independent.co.uk/news/ap-russia-vassily-nebenzia-united-nations-linda-thomasgreenfield-b2162325.html
https://www.ukrslovo.net/swa/112926.html
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Guardian. – London, 2022. – 17.09. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/17/eu-calls-for-war-crimes-tribunal-after-mass-

graves-found-in-ukraine. 

Чеська Республіка, що головує в ЄС, закликала до створення міжнародного 

трибуналу з військових злочинів після того, як в Україні були виявлені нові масові 

поховання за межами раніше окупованого росією міста Ізюм, причому більшість 

ексгумованих тіл мають сліди тортур. Держсекретар США Е. Блінкен заявив, що 

могили, ймовірно, стали додатковим доказом того, що росія скоює військові злочини 

у прозахідній сусідній країні. До засудження приєднався президент Франції Е. 

Макрон, назвавши те, що сталося в Ізюмі звірствами. 

*** 

Pană, Maria. Anunțul momentului de la procurorul general al României. Întrevedere 

cu ambasadorul Ucrainei [Анонс моменту від генерального прокурора Румунії. Зустріч з 

послом України] / M. Pană // Evenimentul zilei. – Bucureşti, 2022. – 19.09. – Режим доступу 

: https://evz.ro/anuntul-momentului-de-la-procurorul-general-al-romaniei-intrevedere-de-cu-

ambasadorul-ucrainei.html. 

Генеральна прокурорка Румунії Г. Скутя прийняла в Генеральній прокуратурі 

Надзвичайного і Повноважного Посла України в Румунії І. Прокопчука. Основною 

темою зустрічі була всестороння співпраця між прокуратурою при Високому суді 

касації і правосуддя (PICCJ) і Генеральною прокуратурою України та підтримка, яку 

влада Румунії надає владі України. Обговорення було зосереджене на приєднанні 

військової прокуратури (SPM) PICCJ до спільної слідчої групи (JIT), створеної на 

рівні Євроюсту з метою розслідування військових злочинів і злочинів проти 

людяності, скоєних під час війни на території України. 

*** 

Háborús bűncselekmények nyomaira bukkant több ukrán régióban az ENSZ [ООН 

знайшла сліди військових злочинів у кількох областях України] // Nepszava. – Budapest, 

2022. – 23.09. – Режим доступу : https://nepszava.hu/3170191_novak-katalin-amerika-

mexiko-hatar-eger-edit. 

Слідча комісія, створена Радою з прав людини ООН в березні, відвідала 27 

місць в Україні, опитала понад 150 потерпілих і свідків. Слідчі знайшли докази 

великої кількості страт, включаючи тіла зі зв’язаними руками, перерізаними горлами 

та вогнепальними пораненнями в голову. Е. Мозе, який очолює Слідчу комісію щодо 

України, на засіданні Ради ООН з прав людини в Женеві розповів, що слідчі 

ідентифікували жертв сексуального насильства у віці від 4 до 82 років. 

*** 

Vyšetrovatelia OSN potvrdili, čo sme všetci tušili: Na Ukrajine boli spáchané vojnové 

zločiny [Слідчі ООН підтвердили те, що ми всі підозрювали: в Україні були скоєні 

військові злочини] // Nový Čas. – Bratislava, 2022. – 23.09. – Режим доступу : 

https://www.cas.sk/clanok/2719881/vysetrovatelia-osn-potvrdili-co-sme-vsetci-tusili-na-

ukrajine-boli-spachane-vojnove-zlociny/. 

Слідча комісія ООН для розслідування воєнних злочинів росії заявила, що 

після російського вторгнення в Україні були скоєні військові злочини. Комісія 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/17/eu-calls-for-war-crimes-tribunal-after-mass-graves-found-in-ukraine
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/17/eu-calls-for-war-crimes-tribunal-after-mass-graves-found-in-ukraine
https://evz.ro/anuntul-momentului-de-la-procurorul-general-al-romaniei-intrevedere-de-cu-ambasadorul-ucrainei.html
https://evz.ro/anuntul-momentului-de-la-procurorul-general-al-romaniei-intrevedere-de-cu-ambasadorul-ucrainei.html
https://nepszava.hu/3170191_novak-katalin-amerika-mexiko-hatar-eger-edit
https://nepszava.hu/3170191_novak-katalin-amerika-mexiko-hatar-eger-edit
https://www.cas.sk/clanok/2719881/vysetrovatelia-osn-potvrdili-co-sme-vsetci-tusili-na-ukrajine-boli-spachane-vojnove-zlociny/
https://www.cas.sk/clanok/2719881/vysetrovatelia-osn-potvrdili-co-sme-vsetci-tusili-na-ukrajine-boli-spachane-vojnove-zlociny/
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розглядатиме заяви про примусове перевезення та усиновлення дітей. росія не брала 

участі в засіданні Ради ООН, відмовляючись співпрацювати зі слідчою комісією. 

*** 

Lipavsky, Jan. Russische Kriegsverbrecher anklagen! [Засудити російських 

військових злочинців!] / J. Lipavsky // Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. 

– 29.09. – Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/tschechiens-

aussenminister-russlands-kriegsverbrechen-anklagen-18346158.html. 

За словами автора, Міжнародний кримінальний суд має судити звірства росії в 

Україні – це жахливе підтвердження того, що навіть після десятиліть примирення з 

минулим люди на цьому континенті, у цьому випадку росіяни, все ще готові чинити 

жахливі звірства. Автор наголошує, що відносини з ЄС також визначаються тим, як 

росія розглядає свої власні військові злочини. 

ЗБРОЙНА ДОПОМОГА УКРАЇНІ  

Клен, Євген. Джо Байден оголосив про «королівський» подарунок для України / 

Є. Клен // Міст. – Торонто, 2022. – 02.09. – Режим доступу : https://meest-

online.com/world/usa/dzho-bajden-oholosyv-pro-korolivskyj-podarunok-dlya-ukrajiny/. 

Президент США Д. Байден у День Незалежности України зробив їй шикарний 

подарунок – затвердив найбільший пакет військової допомоги – на майже 3 млрд дол. 

Це найбільша сума, яку американці виділяли на підтримку оборони українців. У 

новому пакеті допомоги буде багато військової техніки. Україна отримає системи 

протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси, безпілотні авіаційні 

комплекси та радари. 

*** 

Heimer, György. Drónok harca: a hátizsákostól a nindzsásig mindenféle van, Ukrajna 

miattuk is új fejezetet jelent a háborúk történetében [Битва дронів: через них Україна 

відкриває новий розділ в історії воєн] / G. Heimer // Nepszava. – Budapest, 2022. – 04.09. – 

Режим доступу : https://nepszava.hu/3168048_forgacs-imre-olaszorszag-avagy-a-

felelotlenseg-diadala. 

Оглядач видання наголошує, що ніколи ще дрони не використовувалися у 

військових цілях так інтенсивно, як зараз у російсько-українській війні. Автор 

зазначає, що з повідомлень преси відомо, що наразі українській армії поставлено 

півсотні Bayraktar TB2. Київ також докладає особливих зусиль для поповнення своєї 

армії дронів, наприклад, за рахунок краудфандингу. Але найголовніше, на думку 

автора, що в рамках західної військової підтримки США вже поставили сотні дронів-

самогубців типу Switchblade. 

*** 

Preussen, Wilhelmine. EU countries are running out of weapons, says Borrell [У 

країнах ЄС закінчується зброя, каже Ж. Боррель] / W. Preussen // POLITICO. – Brussels, 

2022. – 05.09. – Режим доступу : https://www.politico.eu/article/borrell-warn-eu-countries-

running-out-weapons/. 

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель попередив, 

що запаси зброї в країнах ЄС серйозно «виснажені» після надсилання зброї Україні. 

Головний дипломат ЄС закликав країни-члени поповнити свої арсенали, сказавши, 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/tschechiens-aussenminister-russlands-kriegsverbrechen-anklagen-18346158.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/tschechiens-aussenminister-russlands-kriegsverbrechen-anklagen-18346158.html
https://meest-online.com/world/usa/dzho-bajden-oholosyv-pro-korolivskyj-podarunok-dlya-ukrajiny/
https://meest-online.com/world/usa/dzho-bajden-oholosyv-pro-korolivskyj-podarunok-dlya-ukrajiny/
https://nepszava.hu/3168048_forgacs-imre-olaszorszag-avagy-a-felelotlenseg-diadala
https://nepszava.hu/3168048_forgacs-imre-olaszorszag-avagy-a-felelotlenseg-diadala
https://www.politico.eu/article/borrell-warn-eu-countries-running-out-weapons/
https://www.politico.eu/article/borrell-warn-eu-countries-running-out-weapons/
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що найкращий спосіб зробити це – «разом», оскільки це «буде дешевше». Ж. Боррель 

також визнав, що ЄС мав розпочати навчання українських військ ще рік тому, коли 

деякі країни-члени закликали до цього, кажучи, що якби це сталося, «ми були б у 

кращій ситуації». На неформальній зустрічі європейських міністрів оборони в Празі 

обговорювалась військова тренувальна місія на рівні ЄС в Україні, а також краще 

об’єднання військового обладнання та ресурсів.  

*** 

Knott, Matthew. Ukraine’s pitch to Australia: Use our army as your guinea pig 

[Подача України Австралії: використовуйте нашу армію для тестування зброї] / М. 

Knott // The Sydney Morning Herald. – Sydney, 2022. – 05.09. – Режим доступу : 

https://www.smh.com.au/politics/federal/ukraine-s-pitch-to-australia-use-our-army-as-your-

guinea-pig-20220904-p5bf7l.html. 

Україна подала сміливу заявку на використання її армії для тестування 

передових австралійських військових технологій так, як вона прагне отримати 

вирішальну перевагу на полі бою над російськими військами. Оскільки війна триває 

вже шостий місяць, посол України в Австралії В. Мирошниченко лобіює уряд для 

відправки в зону бойових дій парк із 30 нових захищених транспортних засобів, 

відомих як Hawkei. 

*** 

Moore, Mark. Blinken makes surprise stop in Ukraine, announces $2B in additional 

aid [Блінкен несподівано відвідав Україну та оголосив про надання додаткової 

допомоги у розмірі 2 мільярдів доларів] / М. Moore // New York Post. – New York, 2022. – 

08.09. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/09/08/antony-blinken-stops-in-ukraine-

announces-2b-in-more-aid/. 

Державний секретар США Ентоні Блінкен здійснив неоголошений візит до 

Києва. Перший дипломат США зустрівся з високопоставленими українськими 

посадовцями в столиці, щоб повідомити їм, що адміністрація Д. Байдена повідомила 

Конгрес про те, що вона шукає 2 млрд. дол. довгострокового іноземного військового 

фінансування для України та 18 її європейських сусідів і членів НАТО, які 

«піддаються найбільшому ризику майбутньої російської агресії». 

*** 

Kiev affirme avoir repris la ville de Balaklia, dans l’est du pays [Київ заявляє про 

захоплення Балаклії на сході] // Le Monde. – Paris, 2022. – 09.09. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/live/2022/09/08/guerre-en-ukraine-en-direct-l-armee-

ukrainienne-dit-avoir-repris-des-territoires-aux-russes-dans-l-est-et-le-sud-la-norvege-et-les-

etats-unis-annoncent-de-nouvelles-aides_6140662_3210.html. 

Україна закупила невстановлену кількість буксируваних гармат TRF1 у 

французької компанії S2M Equipment. Операція була схвалена урядом Франції. TRF1 

– буксирувана гармата калібру 155 мм, здатна вести вогонь снарядами на 25 

кілометрів. Французька армія, яка використовувала її з 1980-х по 2010-ті рр., мала 106 

гармат TRF1. Париж залишається стриманим щодо своїх поставок зброї в Україну, 

визнаючи щонайбільше поставку до Києва обладнання на «понад 160 мільйонів 

євро», зокрема вісімнадцять самохідних гармат «Цезар», які прийшли на зміну TRF1 у 

французькій армії. На американській базі Рамштайн у Німеччині відбулася нова 

https://www.smh.com.au/politics/federal/ukraine-s-pitch-to-australia-use-our-army-as-your-guinea-pig-20220904-p5bf7l.html
https://www.smh.com.au/politics/federal/ukraine-s-pitch-to-australia-use-our-army-as-your-guinea-pig-20220904-p5bf7l.html
https://nypost.com/2022/09/08/antony-blinken-stops-in-ukraine-announces-2b-in-more-aid/
https://nypost.com/2022/09/08/antony-blinken-stops-in-ukraine-announces-2b-in-more-aid/
https://www.lemonde.fr/international/live/2022/09/08/guerre-en-ukraine-en-direct-l-armee-ukrainienne-dit-avoir-repris-des-territoires-aux-russes-dans-l-est-et-le-sud-la-norvege-et-les-etats-unis-annoncent-de-nouvelles-aides_6140662_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/live/2022/09/08/guerre-en-ukraine-en-direct-l-armee-ukrainienne-dit-avoir-repris-des-territoires-aux-russes-dans-l-est-et-le-sud-la-norvege-et-les-etats-unis-annoncent-de-nouvelles-aides_6140662_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/live/2022/09/08/guerre-en-ukraine-en-direct-l-armee-ukrainienne-dit-avoir-repris-des-territoires-aux-russes-dans-l-est-et-le-sud-la-norvege-et-les-etats-unis-annoncent-de-nouvelles-aides_6140662_3210.html
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зустріч представників понад сорока країн світу, присвячена викликам, пов’язаним із 

надважливими поставками зброї в Україну. Серед нових зобов’язань, наданих 

Україні, Норвегія запропонувала 160 ракет Hellfire і прилади нічного бачення, 

Німеччина надасть зимові однострої, а Нідерланди – навчання з розмінування. Тим 

часом США оголосили про нову допомогу в розмірі 675 млн дол. 

*** 

lanteaume, Sylvie. Western arms production to ramp up as Ukraine burns through 

stockpiles [Виробництво зброї на Заході нарощуватиметься, оскільки Україна вичерпує 

запаси] / S. lanteaume // Japan Тoday. – Tokyo, 2022. – 12.09. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/world/western-arms-production-to-ramp-up-as-ukraine-

burns-through-stockpiles. 

Західні уряди мобілізують своїх виробників зброї, щоб наростити виробництво 

та поповнити запаси, які значно скоротилися через постачання України для 

шестимісячної битви проти російського вторгнення. Міністр оборони США Л. Остін 

оголосив про зустріч старших національних директорів з питань озброєнь країн-

союзників, щоб розробити довгострокові плани постачання Україні та відновлення 

власних запасів озброєнь. Сполучені Штати, основний оборонний постачальник 

України з початку війни, пообіцяли надати озброєння на суму 15,2 млрд дол., 

включаючи протитанкові ракети Javelin, артилерію та боєприпаси, сумісні із 

озброєнням НАТО. 

*** 

Danska će obučavati ukrajinske vojnike na svojoj teritoriji [Данія навчатиме 

українських військових на своїй території] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 14.09. – 

Режим доступу : https://avaz.ba/globus/svijet/772161/danska-ce-obucavati-ukrajinske-

vojnike-na-svojoj-teritoriji. 

Міністр оборони Данії М. Бодсков після візиту до Києва заявив, що уряд 

погодився розпочати навчання українських солдатів на данській території. При цьому 

М. Бодсков не повідомив подробиць ні про кількість українських військових, ні про 

час та місце проведення навчань. На початку серпня 2022 р. міноборони Данії 

оголосило, що направить до Великобританії 130 інструкторів для навчання 

української армії. 

*** 

Bartkiewicz, Artur. Biden o ofensywie Ukrainy: Nie sposób powiedzieć czy to punkt 

zwroty wojny [Д. Байден про наступ України: Не можна сказати, чи це переломний 

момент війни] / A. Bartkiewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 14.09. – Режим доступу 

: https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37051311-biden-o-ofensywie-ukrainy-nie-sposob-

powiedziec-czy-to-punkt-zwroty-wojny. 

Президент США Д. Байден, звідповідаючи на запитання про наслідки 

українського контрнаступу на сході країни, заявив, що Україна досягла значного 

прогресу у відкиданні російських військ, але неможливо сказати, чи війна досягла 

переломного моменту. Д. Байден вважає, що «попереду ще довгий шлях». З початку 

війни США надали Україні озброєння на суму понад 10 мільярдів доларів, у тому 

числі ракетні комплекси HIMARS, які відіграють важливу роль у вирівнюванні 

https://japantoday.com/category/world/western-arms-production-to-ramp-up-as-ukraine-burns-through-stockpiles
https://japantoday.com/category/world/western-arms-production-to-ramp-up-as-ukraine-burns-through-stockpiles
https://avaz.ba/globus/svijet/772161/danska-ce-obucavati-ukrajinske-vojnike-na-svojoj-teritoriji
https://avaz.ba/globus/svijet/772161/danska-ce-obucavati-ukrajinske-vojnike-na-svojoj-teritoriji
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37051311-biden-o-ofensywie-ukrainy-nie-sposob-powiedziec-czy-to-punkt-zwroty-wojny
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37051311-biden-o-ofensywie-ukrainy-nie-sposob-powiedziec-czy-to-punkt-zwroty-wojny
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вогневої переваги росії на фронтах. Білий дім повідомив, що найближчими днями 

оголосить про черговий пакет військової допомоги Україні. 

*** 

Leithäuser, Johannes. Bitte Kiews nach Leopard-2-Panzern bleibt ohne Antwort 

[Запит Києва про танки Leopard-2 залишається без відповіді] / J. Leithäuser // 

Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 15.09. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-deutschland-liefert-raketenwerfer-und-

gepanzerte-fahrzeuge-18318989.html. 

Міністерка оборони Німеччини К. Ламбрехт оголосила про доставку в Україну 

ще двох ракетних установок Mars, а також 200 ракет і 50 броньованих транспортерів 

типу Dingo. Міністерка також повідомила про домовленості з Грецією про поставки в 

Україну 40 бойових машин піхоти радянського типу БМП1. Однак, за словами автора, 

відповіді Німеччини на запит українського уряду про поставку танків Leopard-2 досі 

немає. Міністерка закордонних справ А. Бербок закликає до швидкого прийняття 

рішення щодо постачання бойових танків, а також все більше порушує питання 

постачання техніки, яка не надходить з запасів Бундесверу, а буде поставлятися 

безпосередньо збройовою промисловістю. 

*** 

Reitz, Ulrich. In der Panzer-Debatte greift die SPD plötzlich zu Schröder-Formel [У 

дискусії про танки СДПН раптово вдалася до формули Шредера] / U. Reitz // Focus. – 

Berlin, 2022. – 16.09. – Режим доступу : https://www.focus.de/politik/deutschland/analyse-

von-ulrich-reitz-in-der-panzer-debatte-greift-die-spd-ploetzlich-zu-schroeder-

doktrin_id_147822113.html. 

За словами автора, Захід надає Україні майже всю необхідну зброю для захисту 

від російського вторгнення, але не надає те, що їй потрібно для повернення 

окупованих територій. Федеральний канцлер Німеччини О. Шольц відкидає 

міжнародну роль Бундесверу і говорить про національну оборону та оборону альянсу 

«насамперед», що вписується в те, щоб уникати всього, щоб стане «войовничим» в 

Україні. Колишній генерал армії Німеччини Е. Раммс пояснив, що відвоювання 

територій навряд чи можна здійснити без західних танків. 

*** 

Iš Ukrainos grįžęs G. Landsbergis įvertino ukrainiečių kontrpuolimą: Odesoje 

ministrui teko slėptis rūsyje [Після повернення з України Ґ. Ландсберґіс оцінив 

українську контратаку: в Одесі міністру довелося ховатися в підвалі] // Lietuvos rytas. – 

Vilniaus, 2022. – 16.09. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/09/16/news/is-ukrainos-grizes-g-

landsbergis-ivertino-ukrainieciu-kontrpuolima-odesoje-ministrui-teko-sleptis-rusyje-

24599582. 

Міністр закордонних справ Литви Ґ. Ландсберґіс, який відвідав Одесу, вважає, 

що успішна українська контратака на сході країни та звільнення окупованих 

територій свідчать про справжні можливості української армії, а подальший успіх 

боротьби залежить від зброї, яку нададуть союзники. Міністр запевнив, що 

дипломатичне крило Литви намагатиметься переконати своїх партнерів на Заході 

дотримуватися своїх зобов’язань перед Києвом і збільшити кількість переданої зброї. 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-deutschland-liefert-raketenwerfer-und-gepanzerte-fahrzeuge-18318989.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-deutschland-liefert-raketenwerfer-und-gepanzerte-fahrzeuge-18318989.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/analyse-von-ulrich-reitz-in-der-panzer-debatte-greift-die-spd-ploetzlich-zu-schroeder-doktrin_id_147822113.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/analyse-von-ulrich-reitz-in-der-panzer-debatte-greift-die-spd-ploetzlich-zu-schroeder-doktrin_id_147822113.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/analyse-von-ulrich-reitz-in-der-panzer-debatte-greift-die-spd-ploetzlich-zu-schroeder-doktrin_id_147822113.html
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/09/16/news/is-ukrainos-grizes-g-landsbergis-ivertino-ukrainieciu-kontrpuolima-odesoje-ministrui-teko-sleptis-rusyje-24599582
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/09/16/news/is-ukrainos-grizes-g-landsbergis-ivertino-ukrainieciu-kontrpuolima-odesoje-ministrui-teko-sleptis-rusyje-24599582
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/09/16/news/is-ukrainos-grizes-g-landsbergis-ivertino-ukrainieciu-kontrpuolima-odesoje-ministrui-teko-sleptis-rusyje-24599582
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Ґ. Ландсберґіс підкреслив, що Литва також продовжить надавати військову підтримку 

Україні. Міністр зазначив, що для Європи важливо вирішити питання Запорізької 

АЕС не тільки для того, щоб уникнути ядерної катастрофи, а й для того, щоб 

протистояти енергетичному шантажу кремля. 

*** 

Bartkiewicz, Artur. Amunicja do HIMARS-ów w kolejnym pakiecie pomocy 

wojskowej USA dla Ukrainy [В черговому пакеті військової допомоги США Україні 

боєприпаси HIMARS] / A. Bartkiewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 16.09. – Режим 

доступу : https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37067901-amunicja-do-himars-ow-w-

kolejnym-pakiecie-pomocy-wojskowej-usa-dla-ukrainy. 

Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги 

українській армії на 600 млн дол. Д. Байден вирішив надати допомогу, 

використовуючи особливі президентські повноваження, які дозволяють йому 

наказувати переміщати надлишкову зброю з військових складів США. У набір 

входять боєприпаси до комплексів HIMARS, окуляри нічного бачення, протипіхотні 

міни, засоби розмінування, артилерійські боєприпаси калібру 105 мм та високоточні 

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм. Білий дім також повідомляє, що Україні 

були перераховані гроші на військову освіту та навчання. Загальна вартість військової 

допомоги, наданої США Україні після 24 лютого, наразі становить 15,1 млрд дол. 

*** 

Vincent, Isabel. Ukraine officials lobbying US for weapons, F-16 fighter jets [Офіційні 

особи України лобіюють США щодо зброї та винищувачів F-16] / І. Vincent // New York 

Post. – New York, 2022. – 17.09. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/09/17/ukraine-

officials-lobbying-for-us-jets-missiles/. 

Українські офіційні особи тихо лобіюють США щодо зброї. За лаштунками 

українські урядовці все ще шукають системи ППО Patriot та винищувачі F-16 для 

боротьби з російськими військами та укладають довгострокові фінансові угоди для 

досягнення своїх цілей. 

*** 

Carstens, Peter. Favorit Panzerhaubitze [Улюблена самохідна гаубиця] / P. Carstens 

// Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 18.09. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/deutschlands-waffenlieferungen-an-ukraine-favorit-

panzerhaubitze-18325787.html. 

Україна продовжує просити в Німеччини бойові танки, але канцлер О. Шольц 

продовжує вагатися. Фракція Союзу (ХДС і ХСС) у Бундестазі тим часом готує заяву, 

з якою федеральний уряд повинен негайно видавати ліцензії на експорт танків і 

транспортних засобів для оборонної промисловості. Крім того, федеральний уряд має 

поставити в Україну важке озброєння, особливо бойові броньовані машини та більше 

далекобійної артилерії, також зі складів Бундесверу. Голова комітету в закордонних 

справах Бундестагу М. Рот запропонував, щоб 13 країн ЄС, які мають загалом 

близько 2 тис. танків Leopard, спільно постачали ці запаси Україні. 

*** 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37067901-amunicja-do-himars-ow-w-kolejnym-pakiecie-pomocy-wojskowej-usa-dla-ukrainy
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37067901-amunicja-do-himars-ow-w-kolejnym-pakiecie-pomocy-wojskowej-usa-dla-ukrainy
https://nypost.com/2022/09/17/ukraine-officials-lobbying-for-us-jets-missiles/
https://nypost.com/2022/09/17/ukraine-officials-lobbying-for-us-jets-missiles/
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Kerekes, András. Zelenszkij szerint csakis a nyugati fegyverszállításoktól függ, meddig 

húzódik el a háború [За словами Зеленського, як довго затягнеться війна, залежить лише 

від постачання західних озброєнь] / A. Kerekes // Nepszava. – Budapest, 2022. – 18.09. – 

Режим доступу : https://nepszava.hu/3169691_zelenszkij-szerint-csakis-a-nyugati-

fegyverszallitasoktol-fugg-meddig-huzodik-el-a-haboru. 

У Таллінні 16-18 вересня 2022 р. проходить конференція комітету, до якого 

входять командувачі збройних сил усіх країн НАТО. Глава військового комітету 

НАТО адмірал Р. Бауер заявив, що в Україну потрапляє дедалі більше нової сучасної 

зброї. За словами Р. Бауера, бойові дії ЗСУ докорінно змінили характер сучасної 

війни: з’явилося цікаве поєднання громадянської та військової співпраці, пославшись 

на Starlink, високо оцінивши той факт, що завдяки І. Маску Україна отримала 

можливість використати низькоорбітальну супутникову інтернет-систему. 

*** 

Crowe, David. Marles looks to more Australian support for wartorn Ukraine [Р. 

Марлес сподівається на більшу підтримку Австралії для України, яка постраждала від 

війни] / D. Crowe // The Sydney Morning Herald. – Sydney, 2022. – 18.09. – Режим доступу : 

https://www.smh.com.au/politics/federal/marles-looks-to-more-australian-support-for-

wartorn-ukraine-20220918-p5biyx.html. 

Австралія продовжить надсилати військову підтримку Україні, щоб додати 

бронетехніку та гаубиці, але ще не вирішила щодо додаткових способів допомоги 

країні у боротьбі з російським вторгненням. Міністр оборони країни Р. Марлес 

заявив, що Австралія хоче допомогти Україні розв’язати конфлікт на її умовах і 

шукає способи збільшити поставки Bushmaster та іншої бронетехніки протягом шести 

місяців. 

*** 

Клен, Євген. Орду можна перемогти лише потужною зброєю / Є. Клен // Міст. – 

Торонто, 2022. – 18.09. – Режим доступу : https://meest-online.com/ukraine/vijsko/ordu-

mozhna-peremohty-lyshe-potuzhnoyu-zbrojeyu/. 

За словами заступника керівника Офісу Президента України з зовнішньої 

політики та стратегічного партнерства А. Сибіги, Україна отримує від Заходу менше 

зброї, ніж просить і це відбувається з кількох причин. Чиновник зазначив, що є 

країни, які дуже швидко це роблять, а є ті, які через ті чи інші політичні ситуації не 

можуть дозволити собі невідкладно постачати зброю. 

*** 

Strobel, Beate. Im Ukraine-Talk spielt ein SPD-Mann mal wieder den Mahner [У 

розмові про Україну представник СДПН знову грає роль наставника] / B. Strobel // 

Focus. – Berlin, 2022. – 19.09. – Режим доступу : https://www.focus.de/kultur/kino_tv/focus-

fernsehclub/tv-kolumne-anne-will-im-ukraine-talk-spielt-ein-spd-mann-mal-wieder-den-

mahner_id_149485153.html. 

Німеччині дозволено постачати важке озброєння в Україну, але «світлофорна» 

коаліція продовжує проводити червону лінію для бойових танків і БТРів. 

Американська журналістка та історик Е. Епплбаум звернула увагу на той факт, що це 

критично важливе питання для Німеччини передбачає більше, ніж виключно 

технічний експорт. За її словами, лише чітка заява щодо танкового питання була б 

https://nepszava.hu/3169691_zelenszkij-szerint-csakis-a-nyugati-fegyverszallitasoktol-fugg-meddig-huzodik-el-a-haboru
https://nepszava.hu/3169691_zelenszkij-szerint-csakis-a-nyugati-fegyverszallitasoktol-fugg-meddig-huzodik-el-a-haboru
https://www.smh.com.au/politics/federal/marles-looks-to-more-australian-support-for-wartorn-ukraine-20220918-p5biyx.html
https://www.smh.com.au/politics/federal/marles-looks-to-more-australian-support-for-wartorn-ukraine-20220918-p5biyx.html
https://meest-online.com/ukraine/vijsko/ordu-mozhna-peremohty-lyshe-potuzhnoyu-zbrojeyu/
https://meest-online.com/ukraine/vijsko/ordu-mozhna-peremohty-lyshe-potuzhnoyu-zbrojeyu/
https://www.focus.de/kultur/kino_tv/focus-fernsehclub/tv-kolumne-anne-will-im-ukraine-talk-spielt-ein-spd-mann-mal-wieder-den-mahner_id_149485153.html
https://www.focus.de/kultur/kino_tv/focus-fernsehclub/tv-kolumne-anne-will-im-ukraine-talk-spielt-ein-spd-mann-mal-wieder-den-mahner_id_149485153.html
https://www.focus.de/kultur/kino_tv/focus-fernsehclub/tv-kolumne-anne-will-im-ukraine-talk-spielt-ein-spd-mann-mal-wieder-den-mahner_id_149485153.html
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чітким свідченням путіну, що Захід стоїть разом. Журналістка пише, що через газові 

угоди та інші тісні економічні зв’язки з росією Німеччина несе особливу 

відповідальність перед Україною. 

*** 

Busse, Nikolas. Deutschland ist keine Großmacht [Німеччина не велика держава] / 

N. Busse // Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 20.09. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/bundesregierung-eher-alleingaenge-als-

fuehrungsrolle-von-deutschland-18325609.html. 

За словами автора, німецькі політики напрочуд швидко відклали свою невдалу 

політику щодо росії та знову претендують на лідерство. Голова Соціал-демократичної 

партії (СДПН), міністри закордонних справ і оборони, а також федеральний канцлер 

О. Шольц публічно закликають до лідерської ролі держави щодо України. Канцлер 

наголосив на своїй значущій ролі в частині поставок зброї в Україну, хоча в цьому 

сумніваються навіть його партнери по коаліції. За словами автора, недавно О. Шольц 

сказав, що Німеччина повинна бути лідером не лише в Європі, а й у всьому світі. 

*** 

Anýž, Daniel. Biden váhá s dalekonosnými raketovými systémy pro Ukrajinu. Nechce 

provokovat Putina [Байден вагається щодо ракетних систем великої дальності для 

України. Він не хоче провокувати путіна] / D. Anýž // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 21.09. 

– Режим доступу : https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/biden-vaha-s-dalekonosnymi-

raketovymi-systemy-pro-ukrajinu/r~c1ebf82e386811edbc030cc47ab5f122/. 

За словами автора, Україна хотіла би отримати від США ракетний комплекс 

ATACMS із дальністю 300 км, однак президент США Д. Байден поки не бажає надати 

Києву необхідні установки, він не хоче давати путіну привід для можливої ескалації 

конфлікту. Автор зазначає, що Білий дім, Пентагон і спецслужби США знову 

стурбовані можливістю того, що путін вдасться до небезпечної ескалації протидії. За 

словами автора, у команді Д. Байдена обговорюють деякі варіанти щодо путіна і в 

роздуми Білого дому знову повернулася невизначеність, чи не вирішить путін 

демонстративно розгорнути тактичну ядерну зброю, яку він міг би підірвати над 

Чорним морем чи Північним Льодовитим океаном або навіть безпосередньо на 

території України. 

*** 

Knott, Matthew. ‘This is how a bully behaves’: Ukraine pleads for Australian help as 

Putin orders military call-up [«Так поводиться хуліган»: Україна просить допомоги 

Австралії, коли путін наказує почати мобілізацію] / М. Knott // The Sydney Morning 

Herald. – Sydney, 2022. – 22.09. – Режим доступу : 

https://www.smh.com.au/politics/federal/ukraine-pleads-for-australian-help-as-putin-tries-to-

scare-the-sh-t-out-of-everyone-20220922-p5bk2r.html. 

Україна посилює заклики до Австралії надіслати більше зброї та військового 

обладнання для відсічі російських військ, що вторглися, описуючи часткову військову 

мобілізацію путіна та погрози ядерної війни як ознаку відчаю. Міністерка 

закордонних справ Австралії П. Вонг, яка перебуває в Нью-Йорку на Генеральній 

асамблеї ООН, заявила, що уряд активно розглядає запити України на додаткові 

транспортні засоби Bushmaster, зброю великої дальності та боєприпаси. Посол 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/bundesregierung-eher-alleingaenge-als-fuehrungsrolle-von-deutschland-18325609.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/bundesregierung-eher-alleingaenge-als-fuehrungsrolle-von-deutschland-18325609.html
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/biden-vaha-s-dalekonosnymi-raketovymi-systemy-pro-ukrajinu/r~c1ebf82e386811edbc030cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/biden-vaha-s-dalekonosnymi-raketovymi-systemy-pro-ukrajinu/r~c1ebf82e386811edbc030cc47ab5f122/
https://www.smh.com.au/politics/federal/ukraine-pleads-for-australian-help-as-putin-tries-to-scare-the-sh-t-out-of-everyone-20220922-p5bk2r.html
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України в Австралії В. Мирошниченко закликав уряд швидко надати більшу 

військову підтримку Україні, зазначивши, що війна досягла вирішальної фази після 

драматичної заяви президента росії. 

*** 

A. Anušauskas: Lietuva Ukrainai jau skyrė 50 šarvuočių M113 [А. Анушаускас: 

Литва вже виділила Україні 50 броньованих машин М113] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 

2022. – 26.09. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/09/26/news/a-anusauskas-lietuva-ukrainai-

jau-skyre-50-sarvuociu-m113-24691329. 

Міністр національної оборони А. Анушаускас сказав, що загалом 50 переданих 

Литвою бронеавтомобілів М113 вже прибули до України, а щодо подальшої 

військової підтримки необхідно буде проконсультуватися із союзниками по НАТО. А. 

Анушаускас щодо військової підтримки Литвою України сказав, що «Литва Україну 

підтримувала і буде підтримувати». 

*** 

Doornbos, Caitlin. US sending another $1.1 billion in aid to Ukraine as war heads into 

8th month [США надсилають ще 1,1 мільярда доларів допомоги Україні, оскільки війна 

наближається до 8-го місяця] / С. Doornbos // New York Post. – New York, 2022. – 28.09. – 

Режим доступу : https://nypost.com/2022/09/28/us-sending-another-1-1b-in-aid-to-ukraine-

including-rocket-launchers/. 

Пентагон оголосив, що США надішлють Україні ще на 1,1 млрд дол. 

військового обладнання, оскільки східноєвропейська країна вступає у восьмий місяць 

війни з росією. Пакет включатиме 18 додаткових артилерійських ракетних систем 

високої мобільності, або HIMARS; 150 Humvee; 150 тактичних автомобілів для 

буксирування зброї; 40 вантажівок і 80 причепів для переміщення важкої техніки; два 

радари для безпілотників; захищені системи зв’язку та спостереження; бронежилети. 

*** 

McLeary, Paul. U.S. pledges to double rocket launchers for Ukraine [США пообіцяли 

Україні подвоїти кількість поставлених ракетних систем залпового вогню] / P. McLeary 

// POLITICO. – Brussels, 2022. – 28.09. – Режим доступу : 

https://www.politico.com/news/2022/09/28/nuclear-threat-ukraine-weapons-brussels-

00059240. 

США профінансують закупівлю для України 18 нових високомобільних 

артилерійських ракетних систем, що більш ніж удвічі збільшить кількість пускових 

установок, які, можливо, змінять хід війни в Україні. Зброя є частиною військового 

пакету фінансування України в розмірі 1,1 млрд дол., оголошеного Пентагоном, 

останнього траншу допомоги в розмірі 16,9 млрд дол., яку адміністрація Джо Байдена 

надіслала Києву цього року.  

*** 

Senate passes stopgap bill to avert shutdown, aid Ukraine [Сенат ухвалив 

тимчасовий законопроєкт, щоб запобігти шатдауну і допомогти Україні] // New York 

Post. – New York, 2022. – 29.09. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/09/29/senate-

passes-stopgap-bill-to-avert-shutdown-aid-ukraine/. 
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https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/09/26/news/a-anusauskas-lietuva-ukrainai-jau-skyre-50-sarvuociu-m113-24691329
https://nypost.com/2022/09/28/us-sending-another-1-1b-in-aid-to-ukraine-including-rocket-launchers/
https://nypost.com/2022/09/28/us-sending-another-1-1b-in-aid-to-ukraine-including-rocket-launchers/
https://www.politico.com/news/2022/09/28/nuclear-threat-ukraine-weapons-brussels-00059240
https://www.politico.com/news/2022/09/28/nuclear-threat-ukraine-weapons-brussels-00059240
https://nypost.com/2022/09/29/senate-passes-stopgap-bill-to-avert-shutdown-aid-ukraine/
https://nypost.com/2022/09/29/senate-passes-stopgap-bill-to-avert-shutdown-aid-ukraine/
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США надсилають ще на 1,1 млрд дол. допомоги Україні, оскільки війна 

наближається до 8-го місяця. Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер вважає, що війна в 

Україні далека від завершення. За його словами, абсолютно зрозуміло, що 

американська допомога значною мірою допомогла українському народу протистояти 

злій, жорстокій агресії росії проти України. 

*** 

Сенат США підтримав виділення Україні додаткових $12 млрд допомоги // 

Українське Слово. – Чикаго, 2022. – 29.09. – Режим доступу : 

https://www.ukrslovo.net/swa/113166.html. 

Сенат США схвалив законопроєкт про тимчасове фінансування урядових 

програм, що включає 12,4 млрд дол. на допомогу Україні. Ініціативу підтримали 

понад 60 парламентарів, що необхідно для її затвердження. На військові потреби 

планують направити 3 млрд дол. Ще 4,5 млрд дол. пропонується направити на 

економічну підтримку Києва, зокрема забезпечення роботи урядових органів, що 

дозволить забезпечити макроекономічну стабільність та надавати базові послуги для 

громадян. 

МІТИНГИ ТА АКЦІЇ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ 

Ukrainer demonstrierten vor Staatsoper gegen Netrebkos «Halbtöne» [Українці 

вийшли на акцію під Державною оперою проти «півтонів» А. Нетребко] // Die Рresse. – 

Vienna, 2022. – 05.09. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6185869/ukrainer-

demonstrierten-vor-staatsoper-gegen-netrebkos-halbtoene?from=rss. 

У Відні українська діаспора вийшла на демонстрацію з приводу виступу 

оперної співачки з рф А. Нетребко у Віденській державій опері та вимагала від 

австро-російської оперної співачки чіткої позиції щодо війни проти України перед 

Державною оперою. Близько 40 демонстрантів принесли з собою плакати, зокрема 

нагадування про зустрічі А. Нетребко з путіним і проросійським сепаратистом О. 

Заровим. А. Нетребко однозначно підтримувала політику путіна, підтримувала 

фінансованих кремлем донецьких терористів, а також політику війни та окупацію 

Криму. 

ПЕРЕГОВОРНИЙ ПРОЦЕС  

Farberov, Snejana. Рutin rejected Ukraine peace deal struck by aide as war began: 

report [путін відкинув мирну угоду щодо України, укладену помічником, коли почалася 

війна] / S. Farberov // New York Post. – New York, 2022. – 14.09. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/09/14/putin-rejected-ukraine-peace-deal-struck-by-aide-as-war-

began/. 

Журналістка С. Фарберов, посилаючись на дані Reuters, пише, що заступник 

глави адміністрації президента рф Д. Козак на початку війни нібито сказав путіну, що 

уклав тимчасову угоду з Києвом, яка б задовольнила вимогу росії про те, щоб Україна 

залишилася поза НАТО. Але путін, за даними Reuters, відхилив цю пропозицію і 

продовжив свою кампанію. Радник голови Офісу Президента України М. Подоляк, 

заявив, що росія використала переговори як димову завісу для підготовки до свого 

вторгнення, російська сторона ніколи не була зацікавлена в мирному врегулюванні. 

*** 

https://www.ukrslovo.net/swa/113166.html
https://www.diepresse.com/6185869/ukrainer-demonstrierten-vor-staatsoper-gegen-netrebkos-halbtoene?from=rss
https://www.diepresse.com/6185869/ukrainer-demonstrierten-vor-staatsoper-gegen-netrebkos-halbtoene?from=rss
https://nypost.com/2022/09/14/putin-rejected-ukraine-peace-deal-struck-by-aide-as-war-began/
https://nypost.com/2022/09/14/putin-rejected-ukraine-peace-deal-struck-by-aide-as-war-began/
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Kijev: U ovom trenutku isključujemo da se sastanu Zelenski i putin, to nema smisla 

[Київ: Наразі ми виключаємо зустріч Зеленського та путіна, в ній немає сенсу] // Dnevni 

avaz. – Sarajevo, 2022. – 19.09. – Режим доступу : https://avaz.ba/globus/svijet/773223/kijev-

u-ovom-trenutku-iskljucujemo-da-se-sastanu-zelenski-i-putin-to-nema-smisla. 

Радник голови Офісу Президента України В. Зеленського М. Подоляк заявив, 

що на даний момент Київ виключає переговори та зустріч президента росії путіна та 

лідера України В. Зеленського. Він окреслив три причини, через які переговори на 

даному етапі були б безглуздими. По-перше, росія намагатиметься зберегти та 

узаконити свої територіальні придбання. По-друге, збереження статус-кво лише дасть 

москві можливість продовжувати свої атаки по нових лініях конфлікту. По-третє, 

росія має бути притягнута до відповідальності за злочини, скоєні на території 

України. За його словами, переговори будуть можливі лише тоді, коли російська 

армія піде з території України. 

*** 

Jeantet, Diane. Brazil President Jair Bolsonaro calls for negotiations to end Ukraine 

war [Президент Бразилії Болсонару закликав до переговорів щодо припинення війни в 

Україні] / D. Jeantet // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 20.09. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/news/world/americas/2022/09/20/brazils-bolsonaro-calls-for-

negotiations-to-end-ukraine-war.html. 

Президент Бразилії Ж. Болсонару під час виступу на Генасамблеї ООН 

підтвердив свою готовність сприяти переговорам щодо врегулювання конфлікту між 

росією та Україною, закликавши до припинення вогню, але відмовившись від санкцій 

та економічної ізоляції. Він зазначив, що наслідки конфлікту вже відчуваються на 

світових цінах на продовольство, паливо та інші товари.  

*** 

Stock, Oliver. Um nicht in den Weltkrieg zu schlittern, muss der Westen Selenskyj 

Grenzen setzen [Щоб не скотитися у світову війну, Захід повинен обмежити Зеленського] 

/ O. Stock // Focus. – Berlin, 2022. – 23.09. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/ukraine-um-nicht-in-den-weltkrieg-zu-

schlittern-muss-der-westen-auch-selenskyj-grenzen-setzen_id_152203728.html. 

Дипломований економіст та історик Олівер Шток в статті для видання 

зазначає, що Німеччина, ЄС і Захід наближаються до Третьої світової війни, тому 

давно пора докласти серйозних зусиль для встановлення миру і зараз Україна може 

вести переговори з позиції сили. За його словами, «Захід також має переконати 

українського президента поступитис». Автор вважає, що Німеччина, ЄС і США 

повинні пояснити Україні, що зброя поставлятиметься лише до тих пір, поки 

Президент України В. Зеленський не досягне мети війни: відновлення суверенної 

України, якою вона існувала до нападу 24 лютого 2022 р., а далі, усе інше, 

вирішувати шляхом переговорів, включно зі статусом Криму. Окрім усього, вважає 

автор, у довгостроковій перспективі «ми повинні дбати про мирне співіснування з 

росією, яка потрібна Європі». 

*** 

Türkiye aims to bring russian, Ukrainian leaders together for peace: FM [Туреччина 

прагне об’єднати лідерів росії та України для досягнення миру] // Daily Sabah. – 

https://avaz.ba/globus/svijet/773223/kijev-u-ovom-trenutku-iskljucujemo-da-se-sastanu-zelenski-i-putin-to-nema-smisla
https://avaz.ba/globus/svijet/773223/kijev-u-ovom-trenutku-iskljucujemo-da-se-sastanu-zelenski-i-putin-to-nema-smisla
https://www.thestar.com/news/world/americas/2022/09/20/brazils-bolsonaro-calls-for-negotiations-to-end-ukraine-war.html
https://www.thestar.com/news/world/americas/2022/09/20/brazils-bolsonaro-calls-for-negotiations-to-end-ukraine-war.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/ukraine-um-nicht-in-den-weltkrieg-zu-schlittern-muss-der-westen-auch-selenskyj-grenzen-setzen_id_152203728.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/ukraine-um-nicht-in-den-weltkrieg-zu-schlittern-muss-der-westen-auch-selenskyj-grenzen-setzen_id_152203728.html
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Istanbul, 2022. – 26.09. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkiye-aims-to-bring-russian-ukrainian-

leaders-together-for-peace-fm. 

Міністр закордонних справ Туреччини М. Чавушоглу, виступаючи на 

пресконференції в японському національному пресклубі в столиці Токіо, заявив, що 

Туреччина продовжує свої зусилля щодо зближення президента росії в. путіна та 

Президента України В. Зеленського для початку дипломатичних переговорів щодо 

припинення війни в Україні. Виступаючи перед журналістами в центрі Турецького 

дому у Нью-Йорку, Р. Т. Ердоган сказав, що обмін полоненими, здійснений росією та 

Україною за участю майже 300 осіб за посередництвом Туреччини, став важливим 

кроком на шляху до припинення війни.  

*** 

Xi, Shi. Turkish president asks putin to resolve Ukraine crisis via talks [Президент 

Туреччини попросив путіна врегулювати українську кризу шляхом переговорів] / S. Xi 

// People’s Daily. – Beijing, 2022. – 30.09. – Режим доступу : 

http://en.people.cn/n3/2022/0930/c90000-10153734.html. 

Президент Туреччини Р. Т. Ердоган попросив свого російського колегу в. 

путіна розпочати переговори щодо врегулювання української кризи. Попросивши в. 

путіна «дати переговорам ще один шанс», Р. Т. Ердоган сказав, що Туреччина готова 

зіграти роль посередника у цьому процесі. Президент Туреччини також висловив 

задоволення успішним завершенням російсько-українського обміну полоненими та 

дією підписаної у Стамбулі угоди, яка відновила експорт українського зерна на 

світові ринки. 

ПІДТРИМКА РОСІЇ 

Bayer, Lili. Hungary breeds unquiet on Ukraine’s western front [Угорщина створює 

неспокій на західному фронті України] / L. Bayer // POLITICO. – Brussels, 2022. – 01.09. – 

Режим доступу : https://www.politico.eu/article/hungary-unquiet-ukraine-russia-western-

front/. 

За словами журналістки видання Л. Баєр, поки Київ бореться з кремлем, 

Будапешт підриває підтримку України. Західний альянс обіцяє підтримувати Україну 

до кінця тоді, як Угорщина відкрито закликає Київ здатися. Хоча Угорщина є членом 

і НАТО, і Європейського Союзу вона відмовилася приєднатися до інших західних 

союзників у наданні Києву військової підтримки. Натомість вона навіть заборонила 

поставки зброї в Україну через Угорщину. Хоча Будапешт підписав санкції ЄС, 

спочатку він наполягав на пом’якшенні деяких із них. І коли на сході України 

точилися бої, угорські офіційні особи їздили до москви, щоб домовитися про 

додаткові поставки газу. 

*** 

Ségolène Royal met en doute les possibles crimes de guerre en Ukraine [С. Руаяль 

ставить під сумнів можливі військові злочини в Україні] // L’Obs. – Paris, 2022. – 02.09. 

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

ukraine/20220902.OBS62663/segolene-royal-met-en-doute-les-possibles-crimes-de-guerre-en-

ukraine.html. 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkiye-aims-to-bring-russian-ukrainian-leaders-together-for-peace-fm
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkiye-aims-to-bring-russian-ukrainian-leaders-together-for-peace-fm
http://en.people.cn/n3/2022/0930/c90000-10153734.html
https://www.politico.eu/article/hungary-unquiet-ukraine-russia-western-front/
https://www.politico.eu/article/hungary-unquiet-ukraine-russia-western-front/
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220902.OBS62663/segolene-royal-met-en-doute-les-possibles-crimes-de-guerre-en-ukraine.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220902.OBS62663/segolene-royal-met-en-doute-les-possibles-crimes-de-guerre-en-ukraine.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220902.OBS62663/segolene-royal-met-en-doute-les-possibles-crimes-de-guerre-en-ukraine.html
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Колишня міністерка екології Франції С. Руаяль сумнівається у військових 

злочинах російської армії в Україні і називає новини про них «пропагандою 

В. Зеленського». Французька чиновниця вважає, що злочини російської армії проти 

українців недостатньо зафіксовані міжнародними організаціями. У якості прикладу 

вона пригадала «різанину в Бучі». Також С. Руаяль припустила, що удар рф по 

пологовому будинку в Маріуполі начебто документально не підтверджений. 

Ексміністерка також залишилася невдоволеною новинами про знущання росіян над 

українськими військовополоненими. 

*** 

Kressa, Kaarel. Putin kohtub Xiga nõrgemas positsioonis kui kunagi varem. Seda 

näitab ka Kesk-Aasia liidrite käitumine [путін зустрінеться з Сі в слабшій позиції, ніж 

будь-коли раніше. Про це свідчить і поведінка лідерів Центральної Азії] / K. Kressa // 

Eesti Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 15.09. – Режим доступу : 

https://epl.delfi.ee/artikkel/120067750/putin-kohtub-xiga-norgemas-positsioonis-kui-kunagi-

varem-seda-naitab-ka-kesk-aasia-liidrite-kaitumine. 

За словами автора, для зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном 

російському президенту путіну довелося поїхати в Самарканд, оскільки Сі не може 

знайти спосіб приїхати до росії. Китайський лідер з путіним, за словами кремля, 

обговорюватимуть Україну та опір санкціям Заходу. За словами автора, засідання 

Шанхайської організації співробітництва і паралельний китайсько-російський саміт 

можна трактувати як дипломатичну перемогу росії, яка свідчить про те, що західним 

країнам не вдалося зробити путіна ізгоєм. У той же час, за словами автора, є ознаки 

зниження значення росії, а саме те, що путін тримався від усіх на відстані і, на відміну 

від президента Китаю, не потиснув руку господарям, а також цікаво, що президент 

Узбекистану знайшов час зустріти літак Сі, але відправив прем’єр-міністра зустріти 

путіна. 

ПОЛІТИКА ЩОДО БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ  

Gorjão Henriques, Joana. Há 179 refugiados da Ucrânia colocados nas oito escolas de 

Medicina [У восьми медичних закладах навчатимуться 179 біженців з України] / J. 

Gorjão Henriques // Público. – Lisboa, 2022. – 05.09. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/09/05/sociedade/noticia/ha-179-refugiados-ucrania-colocados-

oito-escolas-medicina-2019326. 

За словами радника очільника Ради португальських медичних шкіл, який 

керував процесом подання заявок, із 241 біженця, які прибули з України до 

Португалії та подали документи на медичні курси в Португалії, щоб продовжити 

навчання, 179 були прийняті і розподілені по восьми закладах. Згідно з результатом, 

62 заявки не прийняли з різних причин таких, як ненадання обов’язкових документів 

чи неправильно заповнені документи, або випадки, коли курс не відповідав 

спеціальності, яку кандидати отримали в Україні. 

*** 

Maioria dos refugiados menores ainda não estava matriculada na semana passada, 

revela Associação [Більшість неповнолітніх біженців ще не були зараховані на навчання 

минулого тижня, повідомляє Асоціація] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 08.09. – 

Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-

https://epl.delfi.ee/artikkel/120067750/putin-kohtub-xiga-norgemas-positsioonis-kui-kunagi-varem-seda-naitab-ka-kesk-aasia-liidrite-kaitumine
https://epl.delfi.ee/artikkel/120067750/putin-kohtub-xiga-norgemas-positsioonis-kui-kunagi-varem-seda-naitab-ka-kesk-aasia-liidrite-kaitumine
https://www.publico.pt/2022/09/05/sociedade/noticia/ha-179-refugiados-ucrania-colocados-oito-escolas-medicina-2019326
https://www.publico.pt/2022/09/05/sociedade/noticia/ha-179-refugiados-ucrania-colocados-oito-escolas-medicina-2019326
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/maioria-dos-refugiados-menores-ainda-nao-estava-matriculada-na-semana-passada-revela-associacao?ref=Pesquisa_Destaques
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ucrania/detalhe/maioria-dos-refugiados-menores-ainda-nao-estava-matriculada-na-semana-

passada-revela-associacao?ref=Pesquisa_Destaques. 

Новий навчальний рік розпочався, але приблизно за тиждень до повернення до 

школи багато українських дітей та молоді, які втекли від війни до Португалії, ще не 

були зараховані до португальських навчальних закладів. З початку війни в Україні 

прикордонна служба надала 51 716 тимчасових прихистків, з них 13 632 – 

неповнолітнім. Однак, згідно з оцінкою, зробленою Верховним комісаром з питань 

міграції, кількість зарахованих учнів не досягла і 4 тис. Асоціація українців у 

Португалії закликає всі родини відправити дітей до навчальних закладів. 

*** 

Ministro preocupado por só estarem inscritos nas escolas portuguesas 3.900 refugiados 

ucranianos [Міністра стурбувало те, що лише 3900 українських біженців навчаються в 

португальських школах] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 13.09. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/ministro-preocupado-por-so-estarem-inscritos-

nas-escolas-portuguesas-3900-refugiados-ucranianos. 

Близько 3900 українських дітей та молоді навчаються цього навчального року в 

Португалії, що менше загальної кількості неповнолітніх біженців, які в’їхали в країну, 

а це більше 13 тис. осіб, і ця ситуація турбує міністра освіти. За даними міністерства, 

їх менше, ніж на кінець минулого навчального року, – у червні їх було 4600 – і значно 

менше загальної кількості неповнолітніх шкільного віку. 

*** 

Refugiados ucranianos impulsionam aumento de contas de serviços mínimos bancários 

[Українські біженці спричиняють зростання кількості рахунків з мінімальними 

банківськіми послугами] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 13.09. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/economia/detalhe/refugiados-ucranianos-impulsionam-aumento-de-

contas-de-servicos-minimos-bancarios. 

За даними Банку Португалії, кількість рахунків із мінімальними банківськими 

послугами збільшилася на 13 % цього року порівняно з кінцем 2021 р., «у зв’язку з 

відкриттям цих рахунків переміщеними громадянами України». Згідно з даними 

Банку, на відміну від того, що відбувалося в попередні періоди, зростання кількості 

рахунків малого і середнього бізнесу було зумовлене більше відкриттям нових 

рахунків, спричиненим приєднанням переміщених громадян України, ніж 

перетворенням депозитних рахунків у існуючий порядок. Також «враховуючи 

відкриття рахунків малого та середнього бізнесу українськими переселенцями», у 

першому півріччі відсоток нових рахунків, відкритих жінками, зріс з 51,1 % у 2021 р. 

до 59,7 %, а також особам віком від 25 років до 45 років з 28,8 % до 39,7 %. У заяві 

Банк Португалії нагадує, що він заохочував національні кредитні установи 

інформувати переміщених громадян України про малий і середній бізнес, а також 

організував інформаційну кампанію з цього приводу серед мігрантів за підтримки 

Верховного комісара з питань міграції. 

*** 

Ukrainas iedzīvotājiem zāļu iegādes izdevumus līdz gada beigām plāno segt pilnā 

apmērā [До кінця року планується повністю покрити витрати на закупівлю ліків для 

громадян України] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 15.09. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/maioria-dos-refugiados-menores-ainda-nao-estava-matriculada-na-semana-passada-revela-associacao?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/maioria-dos-refugiados-menores-ainda-nao-estava-matriculada-na-semana-passada-revela-associacao?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/ministro-preocupado-por-so-estarem-inscritos-nas-escolas-portuguesas-3900-refugiados-ucranianos
https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/ministro-preocupado-por-so-estarem-inscritos-nas-escolas-portuguesas-3900-refugiados-ucranianos
https://www.cmjornal.pt/economia/detalhe/refugiados-ucranianos-impulsionam-aumento-de-contas-de-servicos-minimos-bancarios
https://www.cmjornal.pt/economia/detalhe/refugiados-ucranianos-impulsionam-aumento-de-contas-de-servicos-minimos-bancarios
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https://nra.lv/veseliba/391854-ukrainas-iedzivotajiem-zalu-iegades-izdevumus-lidz-gada-

beigam-plano-segt-pilna-apmera.htm. 

Сейм Латвії передав на розгляд комісій зміни до Закону про підтримку 

цивільного населення України, якими передбачено, що витрати на закупівлю ліків і 

виробів медичного призначення повністю покриватимуться за рахунок громадян 

України. Запропоновані урядом зміни передбачають покриття витрат за рахунок 

коштів, які виділяються на виплату компенсацій шукачам притулку та 

малозабезпеченим. 

*** 

Rezort vnútra o pohybe utečencov z Ukrajiny: Aká je situácia na hraniciach? [МВС 

щодо руху біженців з України: Яка ситуація на кордоні?] // Nový Čas. – Bratislava, 2022. 

– 19.09. – Режим доступу : https://www.cas.sk/clanok/2718437/rezort-vnutra-o-pohybe-

utecencov-z-ukrajiny-aka-je-situacia-na-hraniciach/. 

МВС Словаччини повідомило, що словацько-український кордон продовжують 

перетинати біженці. 18 вересня через прикордонні пункти до Словаччини перетнули 

3207 осіб з України. Шестеро заявників подали заяви про надання тимчасового 

притулку. Зі Словаччини в Україну повернулися 2941 осіб. Загальна кількість осіб, які 

в’їхали на територію Словацької Республіки з початку війни в Україні, становить 812 

399 осіб. Тимчасовий притулок отримали 94 027 заявників. Зі Словаччини в Україну 

перетнули кордон 581 097 осіб. 

*** 

Dohnalová, Anna. «Češi jsou ve strachu z migrace fenomén». Kampaň jim vysvětluje 

triky dezinformátorů [«Чехи є феноменом у своєму страху перед міграцією». Кампанія 

пояснює їм прийоми дезінформації] / A. Dohnalová // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 23.09. 

– Режим доступу : https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cesi-dezinformace-

google/r~56fdc99635b811eda873ac1f6b220ee8/. 

Війна в Україні частково змінила ставлення чехів до біженців, але, за даними 

Єврокомісії, воно все ще досить негативне. Google запускає кампанію в Чехії, щоб 

допомогти послабити антиімміграційні настрої та познайомити чехів з прийомами 

маніпуляторів в соціальних мережах. За словами автора, ці методи найбільш помітні у 

зв’язку з прибуттям біженців з України. Згідно з опитуванням Центру дослідження 

громадської думки, 75 % чехів проти того, щоб українські біженці назавжди 

оселилися в Чехії. Аналітик Брюссельського інституту міграційної політики Каміль 

Ле Козова вважає, що у звичайних людей у Чехії «немає відчуття однозначної 

солідарності, на яку, на мою думку, заслуговують жертви війни».  

*** 

NGOs orten «strukturelles Versagen» des Bundes bei Umgang mit Geflüchteten 

[Структурний провал федерального уряду у роботі з біженцями] // Die Рresse. – Vienna, 

2022. – 23.09. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6193704/ngos-orten-

strukturelles-versagen-des-bundes-bei-umgang-mit-gefluechteten?from=rss. 

Пункти прийому біженців Австрії переповнені. У Міністерстві внутрішніх 

справ пояснюють, що це через велику кількість українців, які втекли від війни в 

https://nra.lv/veseliba/391854-ukrainas-iedzivotajiem-zalu-iegades-izdevumus-lidz-gada-beigam-plano-segt-pilna-apmera.htm
https://nra.lv/veseliba/391854-ukrainas-iedzivotajiem-zalu-iegades-izdevumus-lidz-gada-beigam-plano-segt-pilna-apmera.htm
https://www.cas.sk/clanok/2718437/rezort-vnutra-o-pohybe-utecencov-z-ukrajiny-aka-je-situacia-na-hraniciach/
https://www.cas.sk/clanok/2718437/rezort-vnutra-o-pohybe-utecencov-z-ukrajiny-aka-je-situacia-na-hraniciach/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cesi-dezinformace-google/r~56fdc99635b811eda873ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cesi-dezinformace-google/r~56fdc99635b811eda873ac1f6b220ee8/
https://www.diepresse.com/6193704/ngos-orten-strukturelles-versagen-des-bundes-bei-umgang-mit-gefluechteten?from=rss
https://www.diepresse.com/6193704/ngos-orten-strukturelles-versagen-des-bundes-bei-umgang-mit-gefluechteten?from=rss
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Україні. Проблеми з постачанням пов’язані лише з відсутністю співпраці між 

федеральним урядом і владою окремих громад. 

*** 

Batka, Zoltán. Az Ukrajnából érkezők közül alig 30 ezren kértek tartózkodási 

engedélyt, de az Orbán-kormány már másfél millió emberről beszél [З тих, хто прибув з 

України, 30 тисяч звернулися за видом на проживання, але уряд Орбана говорить уже 

про півтора мільйона людей] / Z. Batka // Nepszava. – Budapest, 2022. – 26.09. – Режим 

доступу : https://nepszava.hu/3170392_menekultek-ukrajna-oroszorszag-haboru-szamok-

orban-kormany. 

Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини П. Сіярто заявив, 

що в Угорщину прибуло близько півтора мільйона українських біженців і вони 

отримали необхідну допомогу та підтримку. Агентство ООН у справах біженців 

надало інші дані – до Угорщини з України прибуло 1,42 млн біженців і 29 903 особи 

звернулися за видом на проживання. На думку автора статті, угорський уряд публікує 

перебільшені дані кількості людей, які переїжджають з України до Угорщини і ті, хто 

залишається тут, хто справді потребує допомоги, щоб показати перебільшено роль 

уряду. 

*** 

Cataluña obligará a vacunar contra la rabia a las mascotas tras la llegada de animales 

desde Ucrania [Каталонія змусить вакцинувати домашніх тварин від сказу після 

прибуття тварин з України] // El Mundo. – Madrid, 2022. – 29.09. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/cataluna/2022/09/29/633551a4fc6c834b628b4604.html. 

Женералітат Каталонії має намір запровадити обов’язкову вакцинацію від 

сказу домашніх тварин, схильних до зараження та передачі його людині, у той час, 

коли ризик поширення цього захворювання зріс із прибуттям домашніх тварин з 

України. Така міра була висунута керівником профілактики у сфері охорони здоров’я 

тварин Департаменту кліматичних дій, продовольства та сільських питань 

Женералітату на пресконференції, разом із віцепрезидентом Ради ветеринарних 

коледжів Каталонії. Сказ є зоонозним захворюванням, яке може передаватись від 

тварин до людей і викликається вірусом, який вражає центральну нервову систему, 

викликаючи смертельний енцефаліт. У Каталонії вакцинація домашніх тварин, 

сприйнятливих до сказу, – собак, кішок і тхорів – не є обов’язковою, оскільки це 

практично неіснуючий вірус, але уявлення про ризик змінилося з прибуттям біженців 

зі своїми домашніми тваринами з Україні, де це захворювання є ендемічним. 

РЕАКЦІЯ СВІТОВИХ ПОЛІТИКІВ, ДІЯЧІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ  

Guerre en Ukraine: Macron «assume» de poursuivre le dialogue avec la Russie [Війна 

в Україні: Е. Макрон «припускає» продовження діалогу з росією] // L’Obs. – Paris, 2022. 

– 01.09. – Режим доступу : https://www.nouvelobs.com/politique/20220901.AFP3766/guerre-

en-ukraine-macron-assume-de-poursuivre-le-dialogue-avec-la-russie.html. 

Президент Франції Е. Макрон виступив за продовження діалогу з росією, 

сказавши, що ми повинні «припустити, що завжди можемо продовжувати розмовляти 

з усіма», особливо з тими, з ким ми не спілкуємося. Президент Франції є одним із 

небагатьох європейських лідерів, які розмовляли з президентом росії путіним після 

того, як росія вторглася в Україну 24 лютого. 

https://nepszava.hu/3170392_menekultek-ukrajna-oroszorszag-haboru-szamok-orban-kormany
https://nepszava.hu/3170392_menekultek-ukrajna-oroszorszag-haboru-szamok-orban-kormany
https://www.elmundo.es/cataluna/2022/09/29/633551a4fc6c834b628b4604.html
https://www.nouvelobs.com/politique/20220901.AFP3766/guerre-en-ukraine-macron-assume-de-poursuivre-le-dialogue-avec-la-russie.html
https://www.nouvelobs.com/politique/20220901.AFP3766/guerre-en-ukraine-macron-assume-de-poursuivre-le-dialogue-avec-la-russie.html
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*** 

Associação dos Ucranianos em Portugal pede ao MNE revisão de política externa para 

impedir «agressão russa» [Асоціація українців у Португалії просить МЗС переглянути 

зовнішню політику для недопущення «російської агресії»] // Correio da Manhã. – Lisboa, 

2022. – 02.09. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/associacao-dos-

ucranianos-em-portugal-pede-ao-mne-revisao-de-politica-externa-para-impedir-agressao-

russa. 

Асоціація українців у Португалії подякувала міністру закордонних справ 

Жуану Гомесу Кравіньйо за підтримку, яку країна надає Україні. У листі, надісланому 

міністру, Асоціація просить міністра «переглянути зовнішню політику Португалії, 

щоб запобігти продовженню варварської та безжальної російської агресії». На думку 

Асоціації, тільки «спільними і безкомпромісними силами росіяни звільнять 

полонених і окуповану ними територію в Україні». У листі за підписом президента 

Асоціації Павла Садохи також наголошується, що на цьому етапі війни 

португальський уряд завжди був на боці українського народу. 

*** 

War in Ukraine opportunity to revive Türkiye-EU ties: Deputy FM [Війна в Україні 

дає можливість пожвавити відносини Туреччини та ЄС] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. 

– 02.09. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/politics/eu-affairs/war-in-ukraine-

opportunity-to-revive-turkiye-eu-ties-deputy-fm. 

Заступник міністра закордонних справ Туреччини Ф. Каймакчі виступив із 

промовою на тему «Відносини між Туреччиною та ЄС у контексті нападу росії на 

Україну» у Віденській дипломатичній академії, під час якої зазначив, що війна між 

росією та Україною дає важливу можливість побачити минулі помилки та відродити 

відносини між Туреччиною та Європейським Союзом. А. Каймакчі звернув увагу на 

проблеми та кроки, які необхідно зробити у сфері нелегальної міграції, митного 

союзу, боротьби з тероризмом, енергетичної та продовольчої безпеки. 

*** 

Szilágyi Péter: Magyarország minden segítséget megad a kárpátaljai magyar 

közösségnek [П. Сіладі: Угорщина надаватиме допомогу угорській громаді Закарпаття] 

// Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 03.09. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/09/szilagyi-peter-magyarorszag-minden-segitseget-

megad-a-karpataljai-magyar-kozossegnek. 

Заступник держсекретаря з питань національної політики офісу прем’єр-

міністра Угорщини П. Сіладі заявив, що угорський уряд робить усе, щоб на 

Закарпатті працювала система освіти рідною мовою, від дитячого садочка до вищої 

освіти. Він назвав відкриття угорського навчального року обережним, маленьким 

кроком до звичних, спокійних буднів. Він додав, що важливо, щоб Закарпаття навіть 

у ці важкі часи було острівцем миру для всіх тих, хто зміг жити тут мирно та 

допомагати один одному поколіннями, відкидаючи культурні чи мовні відмінності. 

*** 

Small, Rachel Summer. Jessica Chastain shares footage from ‘life-changing’ trip to 

Ukraine [Джессіка Честейн поділилася кадрами з подорожі, яка «змінила життя» в 

https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/associacao-dos-ucranianos-em-portugal-pede-ao-mne-revisao-de-politica-externa-para-impedir-agressao-russa
https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/associacao-dos-ucranianos-em-portugal-pede-ao-mne-revisao-de-politica-externa-para-impedir-agressao-russa
https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/associacao-dos-ucranianos-em-portugal-pede-ao-mne-revisao-de-politica-externa-para-impedir-agressao-russa
https://www.dailysabah.com/politics/eu-affairs/war-in-ukraine-opportunity-to-revive-turkiye-eu-ties-deputy-fm
https://www.dailysabah.com/politics/eu-affairs/war-in-ukraine-opportunity-to-revive-turkiye-eu-ties-deputy-fm
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/09/szilagyi-peter-magyarorszag-minden-segitseget-megad-a-karpataljai-magyar-kozossegnek
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/09/szilagyi-peter-magyarorszag-minden-segitseget-megad-a-karpataljai-magyar-kozossegnek
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Україні] / R. S. Small // New York Post. – New York, 2022. – 03.09. – Режим доступу : 

https://pagesix.com/2022/09/03/jessica-chastains-footage-of-life-changing-ukraine-trip/. 

Голівудська акторка Джессіка Честейн розповіла про свою поїздку до України. 

Своїми враженнями акторка поділилася в Instagram. Д. Честейн розповіла, що понад 5 

млн українців вимушено виїхали до європейських країн, а понад 7 млн стали 

внутрішньо переміщеними особами. Вона поділилася своїми враження від 

відвідування дитячої лікарні в Києві «Охматдит». 

*** 

Abend, Lisa. A growing backlash against russian tourists is dividing Europe 

[Зростання негативної реакції на російських туристів розколює Європу] / L. Abend // 

Time. – New York, 2022. – 03.09. – Режим доступу : https://time.com/6210654/russia-visa-

ban-europe-tourists-finland/. 

Кореспондентка журналу Time в Іспанії Л. Абенд пише, що з 8 серпня, коли 

Президент України В. Зеленський закликав країни Заходу заборонити візи для 

російських туристів, деякі європейські країни сприйняли цю пропозицію дуже 

серйозно. 18 серпня Естонія припинила видачу туристичних віз росіянам. З тих пір 

вона та інші країни такі, як Литва, Данія та Чехія виступають за повну заборону всіх 

російських туристів на території Шенгенської зони, яка охоплює 26 європейських 

країн і простягається на більшу частину континенту. Журналістка констатує, що інші 

країни, включаючи Німеччину, Францію, Іспанію та Грецію, не підтримують цю 

пропозицію. 

*** 

Симеонова, Антония. ОДКБ е слаба заради слабостта на Русия [ОДКБ слабка 

через слабкість росії] / А. Симеонова // Факти. – Sofia, 2022. – 03.09. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/mnenia/710104-odkb-e-slaba-zaradi-slabostta-na-rusia. 

За словами авторки, війна в Україні засвідчила стратегічну, оперативну і 

тактичну слабкість росії. Зараз, як агресор, вона підпадає під жорсткіші міжнародні 

санкції, що в свою чергу не може не позначитися на репутації росії в Організації 

Договору про колективну безпеку. У пошуках союзників президент росії путін 

вирішив особисто відвідати Іран. Фактично цей візит став своєрідним жестом відчаю. 

путін приїхав до Тегерана не вимагати, а просити військово-технічну допомогу 

(дрони) і механізми обходу технологічного ембарго росії. 

*** 

«Razão tem o PCP em defender uma solução pacífica para o conflito na Ucrânia»: 

Jerónimo de Sousa faz discurso de encerramento na Festa do Avante [«КПП має рацію, 

захищаючи мирне вирішення конфлікту в Україні»: Херонімо де Соуза виступає із 

заключною промовою на Festa do Avante] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 04.09. – 

Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/cm-ao-minuto/detalhe/razao-tem-o-pcp-em-

defender-uma-solucao-pacifica-para-o-conflito-na-ucrania--jeronimo-de-sousa-faz-discurso-

de-encerramento. 

Генеральний секретар комуністичної партії (КПП) Португалії Херонімо де 

Соуза під час свого виступу на музичному фестивалі Festa do Avante наголосив, що 

Сполучені Штати, Брюссель і НАТО, «при співучасті португальського уряду», 

роблять усе, щоб підтримувати Україну, не турбуючись про умови життя населення. 

https://pagesix.com/2022/09/03/jessica-chastains-footage-of-life-changing-ukraine-trip/
https://time.com/6210654/russia-visa-ban-europe-tourists-finland/
https://time.com/6210654/russia-visa-ban-europe-tourists-finland/
https://fakti.bg/mnenia/710104-odkb-e-slaba-zaradi-slabostta-na-rusia
https://www.cmjornal.pt/cm-ao-minuto/detalhe/razao-tem-o-pcp-em-defender-uma-solucao-pacifica-para-o-conflito-na-ucrania--jeronimo-de-sousa-faz-discurso-de-encerramento
https://www.cmjornal.pt/cm-ao-minuto/detalhe/razao-tem-o-pcp-em-defender-uma-solucao-pacifica-para-o-conflito-na-ucrania--jeronimo-de-sousa-faz-discurso-de-encerramento
https://www.cmjornal.pt/cm-ao-minuto/detalhe/razao-tem-o-pcp-em-defender-uma-solucao-pacifica-para-o-conflito-na-ucrania--jeronimo-de-sousa-faz-discurso-de-encerramento
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Далі він перейшов безпосередньо до теми війни в Україні, зазначивши, що ескалація 

війни в Україні та спіраль санкцій, запроваджених США, ЄС і НАТО за співучастю 

португальського уряду, невіддільні від нестримних спекуляцій і зростання цін на 

енергію, продовольство та інші життєво важливі товари, що втягує світ у ще більш 

серйозну економічну та соціальну ситуацію. На думку генерального секретаря КПП, 

«реальність показує, хто робить все, щоб війна не закінчилася», а також «хто робить 

все, щоб накопичити колосальні прибутки при її продовженні», маючи на увазі 

збройову промисловість і транснаціональні корпорації в енергетичний сектор. 

*** 

BajramovićРutin na dobrom putu da «zaglibi» u ukrajinskom blatu [путін на шляху 

до того, щоб «ув’язнути» в українському бруді] / A. Bajramović // Dnevni avaz. – Sarajevo, 

2022. – 04.09. – Режим доступу : https://avaz.ba/globus/svijet/769921/putin-na-dobrom-putu-

da-zaglibi-u-ukrajinskom-blatu. 

Початкові цілі путіна щодо швидкого захоплення Києва та повалення 

Президента України не були реалістичними. Кількість жертв з обох боків, хоча така 

інформація і прихована від громадськості, жахає, а ступінь руйнування українських 

міст такий, що на відновлення країни підуть десятиліття. Військовий оглядач А. 

Прленд прогнозує, що подальший хід війни залежатиме від готовності Заходу 

продовжувати активно підтримувати Україну, наголошуючи, що для України 

принципово важливо, чи знайде Європа цієї зими вихід з енергетичної кризи і чи 

продовжить її підтримувати, тоді українська армія буде здатна проводити 

широкомасштабні наступальні операції. 

*** 

McMillan, Ashleigh. Artist to paint over ‘utterly offensive’ Melbourne mural after 

Ukrainian community anger [Після гніву української громади художник зафарбує 

«надзвичайно образливий» мурал у Мельбурні] / А. McMillan // The Sydney Morning 

Herald. – Sydney, 2022. – 04.09. – Режим доступу : https://www.smh.com.au/national/artist-

to-paint-over-utterly-offensive-city-mural-after-ukrainian-community-anger-20220904-

p5bf8a.html. 

Художник із Мельбурна заявив, що видалить триповерховий мурал, який він 

намалював у південному Мельбурні, де зображено українського солдата, який 

обіймає російського солдата після того, як українська громада міста назвала це 

«глибокою образою». Ілюстрація засмутила місцевих українців, які порівняли її з 

російською пропагандою та порівняли з ґвалтівником і жертвою, які обіймаються, 

поки злочин все ще відбувається. Посол України в Австралії В. Мирошниченко 

назвав твір «вкрай образливим для всіх українців» і закликав його видалити. 

*** 

Mate Granić: Izetbegović podsjeća na Slobodana Miloševića, Hrvatima prijeti oružjem 

[М. Гранич: Ізетбегович нагадує С. Мілошевича, погрожуючи хорватам зброєю] // 

Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 04.09. – Режим доступу : https://www.vecernji.hr/vijesti/mate-

granic-izetbegovic-podsjeca-na-slobodana-milosevica-hrvatima-prijeti-oruzjem-1606913. 

Хорватський дипломат і політик М. Гранич вважає, що агресія росії проти 

України матиме серйозні фінансові, енергетичні та економічні наслідки для всього 

світу, а особливо для ЄС. За його словами, міжнародний порядок, встановлений після 

https://avaz.ba/globus/svijet/769921/putin-na-dobrom-putu-da-zaglibi-u-ukrajinskom-blatu
https://avaz.ba/globus/svijet/769921/putin-na-dobrom-putu-da-zaglibi-u-ukrajinskom-blatu
https://www.smh.com.au/national/artist-to-paint-over-utterly-offensive-city-mural-after-ukrainian-community-anger-20220904-p5bf8a.html
https://www.smh.com.au/national/artist-to-paint-over-utterly-offensive-city-mural-after-ukrainian-community-anger-20220904-p5bf8a.html
https://www.smh.com.au/national/artist-to-paint-over-utterly-offensive-city-mural-after-ukrainian-community-anger-20220904-p5bf8a.html
https://www.vecernji.hr/vijesti/mate-granic-izetbegovic-podsjeca-na-slobodana-milosevica-hrvatima-prijeti-oruzjem-1606913
https://www.vecernji.hr/vijesti/mate-granic-izetbegovic-podsjeca-na-slobodana-milosevica-hrvatima-prijeti-oruzjem-1606913
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Другої світової війни, був безповоротно змінений російською агресією проти 

України. 

*** 

Андреев, Александър. «Навремето Вазов и Стамболов критикуват Русия»: къде 

са днес българските интелектуалци [«В свій час Вазов та Стамболов критикували 

росію»: де сьогодні болгарська інтелігенція?] / А. Андреев // Дневник. – Sofia, 2022. – 

05.09. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/knigi/2022/09/05/4387055_navremeto_vazov_i_stambolov_kritikuvat

_rusiia_kude_sa/. 

«Дневник» подає інтерв’ю журналіста О. Андрєєва з поетом, істориком 

літератури та критиком Йорданом Єфтимовим, який готує до друку нову книгу 

«Малюнки з останньої війни», яка стала реакцією на війну в Україні та її відлуння у 

соціальних мережах. В інтерв’ю поет зазначає, що «ми не можемо багато очікувати 

від болгарської інтелігенції – не лише щодо України, а й загалом того, що 

відбувається у світі», наголошуючи, що не так через відсутність бажання чи роздумів, 

як через специфічне становище, в яке вони поставлені в болгарських ЗМІ. 

*** 

Viegas, Francisco José. Acho aceitável; o género humano é uma incógnita [Я вважаю 

це прийнятним; або невідомий людський рід] / F. J. Viegas // Correio da Manhã. – Lisboa, 

2022. – 06.09. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/opiniao/colunistas/francisco-jose-

viegas/detalhe/20220905-2332-blog. 

Колумніст Франсіско Хосе Вієгас в своїй колонці роздумує про людей, які 

виступають за російське вторгнення в Україну. Він визнає, що є люди, які мають 

вагомі аргументи на захист російського вторгнення в Україну, серед яких, наприклад: 

«Я лайно і мені подобаються такі великі фашисти, як путін».  

*** 

Nógrádi György: Zelenszkij ugyanúgy oligarcha, mint akik ellen elvileg föllép [Дьорд 

Нограді: В. Зеленський є олігархом так само, як і ті, проти кого він принципово діє] // 

Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 06.09. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/09/nogradi-gyorgy-zelenszkij-ugyanugy-oligarcha-

mint-akik-ellen-elvileg-follep. 

Експерт з політики безпеки Д. Нограді в програмі Háború Ukrajnánák Hír TV 

аналізував останні події російсько-української війни. У програмі експерт пояснив 

щодо конфлікту навколо Запорізької АЕС, що після того, як МАГАТЕ не видало звіт, 

на який очікував Президент України В. Зеленський, «він дав зрозуміти, що три 

міжнародні організації для нього неприйнятні – це ООН, Міжнародне агентство з 

атомної енергії та Червоний Хрест.» Д. Нограді також висловив свою думку про 

активи та майно Президента України. 

*** 

Knott, Matthew. Experts back call to use Ukraine as ‘real-life military laboratory’ 

[Експерти закликають використовувати Україну як «справжню військову 

лабораторію»] / М. Knott // The Sydney Morning Herald. – Sydney, 2022. – 06.09. – Режим 

https://www.dnevnik.bg/knigi/2022/09/05/4387055_navremeto_vazov_i_stambolov_kritikuvat_rusiia_kude_sa/
https://www.dnevnik.bg/knigi/2022/09/05/4387055_navremeto_vazov_i_stambolov_kritikuvat_rusiia_kude_sa/
https://www.cmjornal.pt/opiniao/colunistas/francisco-jose-viegas/detalhe/20220905-2332-blog
https://www.cmjornal.pt/opiniao/colunistas/francisco-jose-viegas/detalhe/20220905-2332-blog
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/09/nogradi-gyorgy-zelenszkij-ugyanugy-oligarcha-mint-akik-ellen-elvileg-follep
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/09/nogradi-gyorgy-zelenszkij-ugyanugy-oligarcha-mint-akik-ellen-elvileg-follep
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доступу : https://www.smh.com.au/politics/federal/experts-back-call-to-use-ukraine-as-real-

life-military-laboratory-20220905-p5bfio.html. 

Експерти з питань оборони та інженерії Австралії підтримали пропозицію 

України проводити випробування нових військових технологій австралійського 

виробництва на її території. Речниця міністра оборони та віцепрем’єр-міністра Р. 

Марлеса сказала, що він з нетерпінням чекає зустрічі з українським послом і вислухає 

його пропозицію. Речниця наголосила, що хоча Україна далеко від Австралії, 

австралійці прагнуть захищати порядок, заснований на правилах і додала, що 

Австралія вже надала Україні 388 млн дол. військової допомоги. 

*** 

Зазуляк, Анастасія. Чому США проти ударів по росії та як тактика ЗСУ 

переламає хід війни / А. Зазуляк // Гомін України. – Торонто, 2022. – 06.09. – Режим 

доступу : http://www.homin.ca/news.php/news/25631/group/28. 

Прихильник збільшення поставок зброї Україні, американський бригадний 

генерал у відставці, Марк Арнольд, в ексклюзивному інтерв’ю розповів про 

«гнилість» і прорахунки російської армії. А також про тактику ЗСУ у війні та чим 

загрожує замороження бойових дій вже восени. 

*** 

Russell, Graham. Ukraine war and energy crisis on Truss agenda as British PM speaks 

to Biden [Війна в Україні та енергетична криза на порядку денному Л. Трасс під час 

розмови британської прем’єр-міністерки з Д. Байденом] / G. Russell // The Guardian. – 

London, 2002. – 9/7.09. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/politics/2022/sep/07/ukraine-war-and-global-energy-crisis-on-

the-agenda-as-truss-and-biden-speak-for-first-time. 

Вторгнення росії в Україну та подальша глобальна енергетична криза стали 

головними пріоритетами зовнішньої політики для нової британської прем’єр-

міністерки Л. Трасс, оскільки вона та її американський колега Д. Байден пообіцяли 

зміцнити свої відносини перед обличчям агресії путіна. Дзвінок Л. Трасс Д. Байдену 

відбувся після розмови з Президентом України В. Зеленським і був зосереджений на 

тому, що вона назвала «надзвичайними економічними проблемами, викликаними 

війною путіна». Білий дім повідомив, що лідери обговорили тісну співпрацю, щоб 

допомогти Україні «захиститися від російської агресії». 

*** 

Simko-Bednarski, Evan. Ukrainian defense ministry quotes rapper Pusha T to 

promote Russian kill count [Міноборони України процитувало репера Pusha T для 

просування підрахунку вбитих росіян] / Е. Simko-Bednarski // New York Post. – New 

York, 2022. – 08.09. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/09/08/ukrainian-defense-

ministry-quotes-pusha-t-for-russian-kill-count/. 

У розпал успішної контратаки на півночі, де українські сили просунулися на 30 

миль углиб окупованої території, Міністерство оборони України похвалилося 

останнім підрахунком вбитих росіян словами репера із Бронкса Pusha T: «Я ставлю 

цифри на дошки». «Відмінний музичний смак для перемоги ...», – відповів репер, 

також відомий як King Push. 

https://www.smh.com.au/politics/federal/experts-back-call-to-use-ukraine-as-real-life-military-laboratory-20220905-p5bfio.html
https://www.smh.com.au/politics/federal/experts-back-call-to-use-ukraine-as-real-life-military-laboratory-20220905-p5bfio.html
http://www.homin.ca/news.php/news/25631/group/28
https://www.theguardian.com/politics/2022/sep/07/ukraine-war-and-global-energy-crisis-on-the-agenda-as-truss-and-biden-speak-for-first-time
https://www.theguardian.com/politics/2022/sep/07/ukraine-war-and-global-energy-crisis-on-the-agenda-as-truss-and-biden-speak-for-first-time
https://nypost.com/2022/09/08/ukrainian-defense-ministry-quotes-pusha-t-for-russian-kill-count/
https://nypost.com/2022/09/08/ukrainian-defense-ministry-quotes-pusha-t-for-russian-kill-count/
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*** 

Yukai, Peng. Vaccination, cancer, Ukraine on EU health ministers’ agenda in Prague 

[Вакцинація, рак та Україна на порядку денному міністрів охорони здоров’я ЄС у 

Празі] / P. Yukai // People’s Daily. – Beijing, 2022. – 08.09. – Режим доступу : 

http://en.people.cn/n3/2022/0908/c90000-10144672.html. 

Міністри охорони здоров’я країн-членів Європейського Союзу на 

неформальній зустрічі у Празі наголосили на необхідності негайної скоординованої 

допомоги, спрямованої в Україну, відновлення української системи охорони здоров’я, 

та необхідність скоординованої допомоги громадянам України, які залишаються на 

батьківщині або проживають у ЄС як біженці. 

*** 

NATO support helps Ukraine advance against russia, Stoltenberg says [Підтримка 

НАТО допомагає Україні наступати проти росії, – вважає Столтенберг] // Daily Sabah. – 

Istanbul, 2022. – 09.09. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/world/europe/nato-

support-helps-ukraine-advance-against-russia-stoltenberg-says. 

На спільній з держсекретарем США Е. Блінкеном пресконференції у Брюсселі, 

Генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг заявив, що війна в Україні входить у 

критичну фазу – українські війська змогли зупинити наступ москви на Донбасі, 

завдати удару у відповідь та повернути частину території. Є. Столтенберг попередив, 

що Україна та НАТО мають бути готовими до довгострокової перспективи, 

закликавши союзників продовжувати надавати підтримку Україні, тому що це має 

велике значення на місцях. 

*** 

Van der Bellen startet Wahlkampf: Kollegen sind «aufgescheuchte Hühner» [А. ван 

дер Беллен починає передвиборчу кампанію: Колеги – «перелякані кури»] // Die Рresse. 

– Vienna, 2022. – 09.09. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6187742/van-der-

bellen-startet-wahlkampf-kollegen-sind-aufgescheuchte-huehner?from=rss. 

Федеральний президент Австрії А. ван дер Беллен офіційно розпочав 

передвиборчу кампанію. На заході у Віденському музейному кварталі, на якому були 

присутні відомі прихильники такі, як мер Відня М. Людвіг, він заявив, що 

загарбницька війна путіна в Україні – це напад «на західний спосіб життя, 

пом’якшення санкцій нічого не покращить, бо путіну вже не можна довіряти». 

Президент додав, що це також означає, що «ви повинні бути готові до важких часів і 

переконатися, що ніхто не потрапить під ноги і ніхто не буде хвилюватися про те, що 

не зможе сплатити рахунок за опалення». 

*** 

Olsen, Jan M. 4 nations bordering Russia to restrict russian tourists [4 країни, що 

межують з росією, обмежать російських туристів] / J. M. Olsen // Japan Тoday. – Tokyo, 

2022. – 09.09. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/world/4-nations-

bordering-russia-to-restrict-russian-tourists. 

Польща та три прибалтійські країни – Естонія, Латвія та Литва – домовилися 

про загальний підхід із політичною волею та твердим наміром запровадити 

національні тимчасові заходи для громадян росії, які мають візи ЄС. Уряд Польщі, 

http://en.people.cn/n3/2022/0908/c90000-10144672.html
https://www.dailysabah.com/world/europe/nato-support-helps-ukraine-advance-against-russia-stoltenberg-says
https://www.dailysabah.com/world/europe/nato-support-helps-ukraine-advance-against-russia-stoltenberg-says
https://www.diepresse.com/6187742/van-der-bellen-startet-wahlkampf-kollegen-sind-aufgescheuchte-huehner?from=rss
https://www.diepresse.com/6187742/van-der-bellen-startet-wahlkampf-kollegen-sind-aufgescheuchte-huehner?from=rss
https://japantoday.com/category/world/4-nations-bordering-russia-to-restrict-russian-tourists
https://japantoday.com/category/world/4-nations-bordering-russia-to-restrict-russian-tourists
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одного з найстійкіших прихильників України у її боротьбі проти вторгнення росії, 

заявив, що мета полягає в тому, щоб запобігти прямим загрозам громадському 

порядку та безпеці». ЄС уже заборонив авіасполучення з росією після її вторгнення 

до України. 

*** 

Frachon, Alain. «Erdogan est l’homme de contact des Russes et des Ukrainiens : il a 

une relation forte avec Zelensky et s’entend bien avec Poutine» [«Ердоган є посередником 

для росіян і українців: він має міцні стосунки з В. Зеленським і добре ладнає з 

путіним»] / A. Frachon // Le Monde. – Paris, 2022. – 09.09. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/09/erdogan-est-l-homme-de-contact-des-

russes-et-des-ukrainiens-il-a-une-relation-forte-avec-zelensky-et-s-entend-bien-avec-

poutine_6140850_3210.html. 

Автор редакційної статті «Le Monde» Ален Фрашон у своїй колонці робить 

висновки, що турецький президент займає унікальну позицію між двома 

ворогуючими сторонами, постачаючи озброєння Києву, щадячи москву, від якої його 

країна особливо залежна. Туреччина засуджує російську агресію проти України, 

закликає путіна залишити Крим, але як член НАТО не застосовує жодних 

економічних санкцій проти росії. Туреччина зробила немалий внесок в озброєння 

українців і має намір продовжувати допомогу, але її енергопостачання залежить від 

росії. Автор вважає, що, тепло підтримуючи В. Зеленського, завжди розуміючи 

путіна, Реджеп Тайїп Ердоган нав’язав себе як посередника. 

*** 

Semo, Marc. Le destin européen contrarié de l’Ukraine en trois ouvrages [Зірвана 

європейська доля України в трьох книгах] / M. Semo // Le Monde. – Paris, 2022. – 09.09. – 

Режим доступу : https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/09/09/le-destin-europeen-

contrarie-de-l-ukraine-en-trois-ouvrages_6140853_3232.html. 

Політолог, дослідник православного світу та філософ Марк Семо досліджує 

українське питання, аналізуючи три книги різних авторів про Україну, проливає 

світло на континентальні та історичні наслідки війни, що триває сьогодні. Автор 

вважає, що через свій опір російській агресії, Україна стала символічним серцем 

континенту. За словами М. Семо, Україна виборює своє існування в умовах 

конфлікту високої інтенсивності, моменту істини для європейського проєкту та 

цінностей, які він втілює. 

*** 

Jun, Liang. Supplying weapons will not bring peace to Ukraine: Chinese envoy 

[Постачання зброї не принесе миру Україні – посол Китаю] / L. Jun // People’s Daily. – 

Beijing, 2022. – 09.09. – Режим доступу : http://en.people.cn/n3/2022/0909/c90000-

10145240.html. 

Заступник постійного представника Китаю Г. Шуан на засіданні Радбезу ООН 

щодо України заявив, що через понад шість місяців після початку російського 

вторгнення в Україну, запеклі бої все ще тривають, і на поле бою надходить все 

більше зброї та боєприпасів, що створює тривожну перспективу затяжного та 

розширеного конфлікту. Посол Китаю попередив, що постачання зброї Україні не 

принесе миру, а Китай і надалі стоятиме на боці миру, діалогу та на боці людства та 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/09/erdogan-est-l-homme-de-contact-des-russes-et-des-ukrainiens-il-a-une-relation-forte-avec-zelensky-et-s-entend-bien-avec-poutine_6140850_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/09/erdogan-est-l-homme-de-contact-des-russes-et-des-ukrainiens-il-a-une-relation-forte-avec-zelensky-et-s-entend-bien-avec-poutine_6140850_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/09/erdogan-est-l-homme-de-contact-des-russes-et-des-ukrainiens-il-a-une-relation-forte-avec-zelensky-et-s-entend-bien-avec-poutine_6140850_3210.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/09/09/le-destin-europeen-contrarie-de-l-ukraine-en-trois-ouvrages_6140853_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/09/09/le-destin-europeen-contrarie-de-l-ukraine-en-trois-ouvrages_6140853_3232.html
http://en.people.cn/n3/2022/0909/c90000-10145240.html
http://en.people.cn/n3/2022/0909/c90000-10145240.html
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відіграватиме конструктивну роль у належному врегулюванні російсько-української 

війни. 

*** 

«Демократична България» настоя за оставката на министъра на енергетиката 

[«Демократична Болгарія» вимагає відставки міністра енергетики] // Дневник. – Sofia, 

2022. – 09.09. – Режим доступу : https://www.dnevnik.bg/izbori-

2022/2022/09/09/4388825_demokratichna_bulgariia_nastoia_za_ostavkata_na/. 

У пресрелізі для ЗМІ болгарська партія «Демократична Болгарія» зажадала 

негайної відставки виконувача обов’язків міністра енергетики Розена Христова через 

повний провал в управлінні газовою кризою, спроби знову поставити Болгарію в 

залежність від «Газпрому» та путінського режиму, відновивши переговори та 

відмовившись від уже узгоджених 6 танкерів зі зрідженим газом. В партії нагадують, 

що завжди стверджували, що невиконання «Газпромом» контракту на постачання 

газу для Болгарії має політичне підґрунтя і що «Газпром» – це геополітична зброя 

путіна, якою він намагається шантажувати Європу через її позицію щодо війни в 

Україні. 

*** 

Marcelo considera que guerra na Ucrânia dá «significado especial» ao 11 de setembro 

[М. Ребелу де Соза вважає, що війна в Україні надає «особливого значення» 11 вересня] 

// Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 11.09. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/marcelo-considera-que-guerra-na-ucrania-da-

significado-especial-ao-11-de-setembro. 

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соза наголосив, що 11 вересня 2001 

р. цього року набуває «дуже особливого значення» з огляду на виклики, пов’язані з 

війною в Україні. Президент Португалії нагадав про річницю терактів у США у 

зверненні, опублікованому на сайті президента, в якому наголосив, що нинішня криза 

«підсилює зростаючу потребу в багатосторонності в мирному вирішенні 

геостратегічних конфліктів» і роль міжнародних організацій у об’єднанні зусиль для 

вирішення глобальних проблем. Він додав, що 11 вересня 2001 р. стало проявом 

«зіткнення уявлень про життя і світ», піддавши сумніву базові цінності поваги до 

гідності людей, свободи та загальної толерантності. Президент підкреслив, що 

вторгнення в Україну рф показало наскільки «ми далекі від тих цінностей і 

принципів», які керувалися створенням Організації Об’єднаних Націй і прийняттям її 

Статуту. 

*** 

Von der Burchard, Hans. EU security ‘being defended in Ukraine’: Germany’s 

Lambrecht vows continued support for Kyiv [Безпека ЄС «захищається в Україні»: 

міністерка оборони Німеччини К. Ламбрехт обіцяє продовжувати підтримку Києва] / H. 

von der Burchard // POLITICO. – Brussels, 2022. – 11.09. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/eu-security-being-defended-in-ukraine-germanys-lambrecht-

vows-continued-support-for-kyiv/. 

В інтерв’ю POLITICO міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт 

зазначила, що Україна захищає безпеку Європи у боротьбі з росією, висловивши 

«надію», що останні військові успіхи Києва можуть прискорити завершення війни. 

https://www.dnevnik.bg/izbori-2022/2022/09/09/4388825_demokratichna_bulgariia_nastoia_za_ostavkata_na/
https://www.dnevnik.bg/izbori-2022/2022/09/09/4388825_demokratichna_bulgariia_nastoia_za_ostavkata_na/
https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/marcelo-considera-que-guerra-na-ucrania-da-significado-especial-ao-11-de-setembro
https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/marcelo-considera-que-guerra-na-ucrania-da-significado-especial-ao-11-de-setembro
https://www.politico.eu/article/eu-security-being-defended-in-ukraine-germanys-lambrecht-vows-continued-support-for-kyiv/
https://www.politico.eu/article/eu-security-being-defended-in-ukraine-germanys-lambrecht-vows-continued-support-for-kyiv/
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Вона пообіцяла продовжувати військову підтримку України проти вторгнення путіна 

«стільки, скільки буде потрібно». 

*** 

Carvalho, Manuel. O segundo momento crítico da guerra na Ucrânia [Другий 

критичний момент війни в Україні] / M. Carvalho // Público. – Lisboa, 2022. – 11.09. – 

Режим доступу : https://www.publico.pt/2022/09/11/mundo/editorial/segundo-momento-

critico-guerra-ucrania-2020162. 

Автор статті наголошує, що у війні в Україні відбувається момент, 

щонайменше такий же важливий, як і той, що стався після виходу росії з Київської 

області, який поклав край ідеї, що «спецвійськова операція» буде просто 

прогулянкою. Під час несподіваного контрнаступу в Харківській області, який, на 

думку деяких аналітиків, був найбільшим з 1945 р., військові сили України повернули 

більше території (3000 км2), ніж територія, окупована росією після квітня. Автор 

зазначає, що контроперація виявляє кричущий провал спецслужб москви, що змушує 

її війська безладно відступати, а в самій росії прогрес викликав сумніви та спонукав 

радикальні сектори мілітаризму вимагати більш активних дій. Навіть Рамзан Кадиров, 

лідер Чечні, який залучив до вторгнення власні війська, критикує російських 

військових і вимагає висновків через провал у Харківській області. 

*** 

Tisdall, Simon. One Liz ends a lifetime of diplomacy as another risks squandering it all 

[Одна Ліз покінчить із дипломатичним життям, оскільки інша ризикує змарнувати все 

це] / S. Tisdall // The Guardian. – London, 2022. – 11.09. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/politics/2022/sep/11/queen-ends-a-lifetime-of-diplomacy-as-liz-

truss-risks-squandering-it-all. 

Новою прем’єр-міністеркою Британії стала Л. Трасс, яка за останній тиждень 

набралася енергії, пообіцявши змінити Британію. Вона прийшла на посаду, 

переживаючи низку проблем, зокрема війну росії в Україні. Міністерка пообіцяла, що 

Британія «залишатиметься з Україною стільки, скільки буде потрібно» і що буде 

працювати з союзниками над тим, щоб Київ отримав більше гуманітарки та зброї. 

*** 

Navarro-Pareja, José Ramón. José Luis Mumbiela: ««El Vaticano está jugando todas 

las bazas diplomáticas posibles para conseguir la paz en Ucrania»« [Хосе Луїс Мумбіела: 

«Ватикан використовує всі можливі дипломатичні можливості щоб досягти миру в 

Україні»] / J. R. Navarro-Pareja // ABC. – Madrid, 2022. – 12.09. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/sociedad/jose-luis-mumbiela-papa-lider-mundial-promueve-

20220912105254-nt.html. 

Римо-католицький прелат і єпископ єпархії Святої Трійці в Алмати іспанського 

походження Хосе Луїс Мумбіела Сьєрра, почавши місіонерську роботу в Казахстані, 

заявив, що він цінує візит Папи Римського Франциска до Казахстану, а також 

наголосив, що Ватикан використовує всі можливі дипломатичні можливості, щоб 

досягти миру в Україні. 

*** 

https://www.publico.pt/2022/09/11/mundo/editorial/segundo-momento-critico-guerra-ucrania-2020162
https://www.publico.pt/2022/09/11/mundo/editorial/segundo-momento-critico-guerra-ucrania-2020162
https://www.theguardian.com/politics/2022/sep/11/queen-ends-a-lifetime-of-diplomacy-as-liz-truss-risks-squandering-it-all
https://www.theguardian.com/politics/2022/sep/11/queen-ends-a-lifetime-of-diplomacy-as-liz-truss-risks-squandering-it-all
https://www.abc.es/sociedad/jose-luis-mumbiela-papa-lider-mundial-promueve-20220912105254-nt.html
https://www.abc.es/sociedad/jose-luis-mumbiela-papa-lider-mundial-promueve-20220912105254-nt.html
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Militärexperte sieht ukrainische Offensive als «großen Erfolg» [Військовий експерт 

вважає український наступ «великим успіхом»] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 12.09. – 

Режим доступу : https://www.diepresse.com/6188829/militaerexperte-sieht-ukrainische-

offensive-als-grossen-erfolg?from=rss. 

Начальник відділу розвитку Терезіанської військової академії, полковник М. 

Рейснер, дійшов висновку, що наступ ЗСУ на північному сході та півдні є великим 

успіхом України не лише у військовому, а й стратегічному плані. За його словами, 

прорив на північному сході в районі Харківщини був вражаючим, але чи став він ще й 

переломним у цій війні, однозначно сказати не можна. М. Рейснер вважає, що 

контрнаступ вівся масою західного озброєння і техніки, а підтримка у сфері розвідки, 

особливо з боку США, також могла мати вирішальне значення, як показують 

американські звіти. 

*** 

Lowry, Rich. Ukraine war shows military might remains indispensable [Війна в 

Україні показує, що військова міць, як і раніше, незамінна] / R. Lowry // New York Post. 

– New York, 2022. – 12.09. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/09/12/ukraine-war-

shows-military-might-remains-indispensable/. 

На думку головного редактора американського журналу «National Review» Р. 

Лоурі, український контрнаступ, що триває, у разі успіху, може змінити хід війни та 

геополітичні контури Європи. За його словами, це свідчення української сміливості та 

стійкості, але передусім передової зброї, яку Захід дав українцям. 

*** 

Behr, Rafael. All eyes were on Balmoral – but events in Ukraine may be just as historic 

for Britain [Всі погляди були прикуті до Балморалу, але події в Україні можуть 

виявитися не менш історичними для Британії] / R. Behr // The Guardian. – London, 2022. 

– 13.09. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/13/balmoral-ukraine-historic-king-

charles. 

На думку оглядача The Guardian Р. Бера, весь світ буде іншим залежно від того, 

хто переможе в Україні путін чи В. Зеленський. На його думку, ще занадто рано 

говорити, що ситуація рішуче змінилася після контранатупу ЗСУ на Харківщині, адже 

«Україна утримує звільнені території ненадійно», а росія мститься за свої 

приниження, подвоюючи безладні ракетно-артилерійські обстріли. 

*** 

Столтенберг: «Заради України та заради нас» // Гомін України. – Торонто, 2022. – 

13.09. – Режим доступу : http://www.homin.ca/news.php/news/25645/group/6. 

Генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг констатує, що альянс готує низку 

нових проєктів, щоб допомогти Україні пережити зиму, яка буде важкою через 

російську аґресію. Альянс продовжуватиме допомагати Києву відстоювати свою 

незалежність, інакше росія може ризикнути продовжити агресію проти інших сусідів і 

навіть напасти на союзників із НАТО. 

*** 

https://www.diepresse.com/6188829/militaerexperte-sieht-ukrainische-offensive-als-grossen-erfolg?from=rss
https://www.diepresse.com/6188829/militaerexperte-sieht-ukrainische-offensive-als-grossen-erfolg?from=rss
https://nypost.com/2022/09/12/ukraine-war-shows-military-might-remains-indispensable/
https://nypost.com/2022/09/12/ukraine-war-shows-military-might-remains-indispensable/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/13/balmoral-ukraine-historic-king-charles
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/13/balmoral-ukraine-historic-king-charles
http://www.homin.ca/news.php/news/25645/group/6
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«Україна може повернути Крим до кінця цього року» // Гомін України. – 

Торонто, 2022. – 13.09. – Режим доступу : www.homin.ca/news.php/news/25657/group/6. 

Колишній командувач військами США в Європі, експерт Вашингтонського 

Центру аналізу європейської політики, генерал у відставц Б. Годжес зазначив, що 

західні партнери мають надавати Україні матеріальну та моральну підтримку, яка 

необхідна для досягнення повної військової перемоги, яка є реальною. 

*** 

Hansson, Wolfgang. Рutin vill visa att han har kompisar kvar [путін хоче показати, 

що в нього все ще є друзі] / W. Hansson // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 14.09. – Режим 

доступу : https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/q1AAWg/toppmotet-en-chans-

for-putin-att-visa-att-han-har-vanner-kvar. 

Шведський журналіст В. Ганссон пише про зустріч путіна та Ц. Сі у 

Самарканді, яка є першою після вторгнення росії в Україну. На думку автора, Ц. Сі 

потрібен путін, щоб вести їхню спільну боротьбу за новий світовий порядок, у якому 

не домінують цінності ліберального світу, але навряд чи путін отримає конкретніші 

обіцянки підтримки. Журналіст вважає, що якщо росія програє війну в Україні, Китай 

зможе значно зміцнити свої позиції у Центральній Азії, а якщо росія вийде 

переможцем з війни, у Китая буде сильний партнер у його спробах кинути виклик 

США та решті Заходу в тому, як слід керувати світом. 

*** 

Schallenberg zeigt sich erfreut über Vormarsch Kiews [А. Шалленберг задоволений 

просуванням українців] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 14.09. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6189825/schallenberg-zeigt-sich-erfreut-ueber-vormarsch-

kiews?from=rss. 

Міністр закордонних справ Австрії А. Шалленберг задоволений останніми 

військовими успіхами України в боротьбі з російськими окупантами. На його думку, 

це, безумовно, позитивна новина, але водночас це ознака того, що війна швидко не 

закінчиться. З різкою критикою заяв А. Шалленберга виступила Австрійська партія 

свободи. Лідер партії Г. Кікль і його речник із зовнішньої політики А. Кассеггер 

говорили про словесне розпалювання війни і закликали канцлера К. Негаммера та 

федерального президента А. ван дер Беллена закликати А. Шалленберга до порядку. 

*** 

Electricité, superprofits, sanctions contre la russie… Ce qu’il faut retenir des annonces 

d’Ursula von der Leyen [Електроенергія, надприбутки, санкції проти росії… Щорічна 

програмна промова Урсули фон дер Ляєн] // L’Obs. – Paris, 2022. – 14.09. – Режим 

доступу : https://www.nouvelobs.com/europe/20220914.OBS63181/electricite-superprofits-

sanctions-contre-la-russie-ce-qu-il-faut-retenir-des-annonces-de-von-der-leyen.html. 

Президентка Європейської комісії У. фон дер Ляєн виступила у 

Європарламенті із щорічною програмною промовою «Про стан Європейського 

Союзу», одягнена в кольори України. Вона повідомила про свою поїздку до Києва для 

зустрічі з Президентом України В. Зеленським, щоб обговорити докладно 

продовження європейської допомоги. Президентка Єврокомісії наполягала на 

http://www.homin.ca/news.php/news/25657/group/6
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/q1AAWg/toppmotet-en-chans-for-putin-att-visa-att-han-har-vanner-kvar
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/q1AAWg/toppmotet-en-chans-for-putin-att-visa-att-han-har-vanner-kvar
https://www.diepresse.com/6189825/schallenberg-zeigt-sich-erfreut-ueber-vormarsch-kiews?from=rss
https://www.diepresse.com/6189825/schallenberg-zeigt-sich-erfreut-ueber-vormarsch-kiews?from=rss
https://www.nouvelobs.com/europe/20220914.OBS63181/electricite-superprofits-sanctions-contre-la-russie-ce-qu-il-faut-retenir-des-annonces-de-von-der-leyen.html
https://www.nouvelobs.com/europe/20220914.OBS63181/electricite-superprofits-sanctions-contre-la-russie-ce-qu-il-faut-retenir-des-annonces-de-von-der-leyen.html
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збереженні санкцій, введених проти росії через війну в Україні, наголосивши, що час 

для умиротворення ще не настав. 

*** 

Harsányi, György. „Nincs visszaút a háború előtti állapotokhoz, akkor sem, ha a 

háború holnap véget ér» [«Немає повернення до довоєнних умов, навіть якщо війна 

закінчиться завтра»] / G. Harsányi // Nepszava. – Budapest, 2022. – 14.09. – Режим доступу 

: https://nepszava.hu/3169152_a-putyin-rezsimre-is-veszelyt-jelent-a-sikeres-ukran-

ellentamadas. 

Під девізом «НАТО та Угорщина в майбутньому» на спільній конференції 

НАТО та Інституту рівноваги у Будапешті експерти проаналізували ситуацію в 

Організації Північноатлантичного договору та російське вторгнення в Україну. 

Дослідник Німецького товариства зовнішньої політики А. Рач заявив, що немає 

шляху назад до довоєнних умов, навіть якщо завтра війна закінчиться мирним 

договором. Війна проти України призведе до величезних змін для НАТО, 

пострадянського регіону та росії. М. Заборовський, один із програмних директорів 

аналітичного центру GLOBSEC, що базується в Братиславі, заявив, що, оглядаючись 

назад, Німеччина зробила величезну помилку, коли роками перешкоджала зусиллям 

України з інтеграції в НАТО. 

*** 

Harsányi, György. A putyin-rezsimre is veszélyt jelent a sikeres ukrán ellentámadás 

[Успішна українська контратака становить загрозу путінському режиму] / G. Harsányi 

// Nepszava. – Budapest, 2022. – 14.09. – Режим доступу : 

https://nepszava.hu/3169067_felemas-siker-a-katolikus-reformulesen. 

За словами американського історика та журналістки, лауреатки Пулітцерівської 

премії Е. Епплбаум, звільнення територій, окупованих росіянами, може призвести до 

падіння путіна, а це змінить характер війни в Україні. Вона наголошує, що коли 

російська еліта, нарешті, усвідомить, що план путіна щодо побудови імперії став 

причиною моральної, політичної та економічної катастрофи для всієї країни, тоді 

його претензії на те, щоб бути законним правителем росії, розтануть. 

*** 

Martínez-Brocal, Javier. El Papa defiende el envío de armas a Ucrania: «Es una 

decisión política moralmente aceptable» [Папа захищає відправку зброї в Україну: «Це 

морально прийнятне політичне рішення»] / J. Martínez-Brocal // ABC. – Madrid, 2022. – 

15.09. – Режим доступу : https://www.abc.es/sociedad/papa-defiende-envio-armas-ucrania-

decision-politica-20220915205942-nt.html. 

Під час тривалої пресконференції на борту папського літака на зворотному 

шляху з Казахстану до Риму Папа Римський Франциск зробив довгий аналіз 

геополітичних новин на основі запитань журналістів. Так, він оцінив постачання зброї 

в Україну і виступив за діалог з обома сторонами, коли його запитали, чи є «червона 

лінія» в діалозі з росією щодо вторгнення в Україну. Він відповів, що «не можна 

виключати діалог з будь-якою силою, яка воює, навіть з агресором». 

*** 

https://nepszava.hu/3169152_a-putyin-rezsimre-is-veszelyt-jelent-a-sikeres-ukran-ellentamadas
https://nepszava.hu/3169152_a-putyin-rezsimre-is-veszelyt-jelent-a-sikeres-ukran-ellentamadas
https://nepszava.hu/3169067_felemas-siker-a-katolikus-reformulesen
https://www.abc.es/sociedad/papa-defiende-envio-armas-ucrania-decision-politica-20220915205942-nt.html
https://www.abc.es/sociedad/papa-defiende-envio-armas-ucrania-decision-politica-20220915205942-nt.html
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Ryska motgångar i Ukraina – då möter putin Xi [Невдачі росії в Україні – путін 

буде зустрічатися з Сі] // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 15.09. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/69z6qW/ryska-motgangar-i-ukraina-da-moter-putin-xi. 

На думку аналітика безпекової політики шведського Дослідницького інституту 

тотальної оборони К. Сюна, який спеціалізується на Китаї, у тому числі на китайсько-

російських відносинах, Китай, мабуть, не розраховував на недавні невдачі росії, 

чекаючи іншого результату з суто військової точки зору. За словами аналітика, 

китайці поважали військові здібності росіян, і все пішло зовсім не так, як вони 

планували. 

*** 

Offener Brief verlangt von Van der Bellen klare Position zur Neutralität [Відкритий 

лист вимагає від А. ван дер Беллена чіткої позиції щодо нейтралітету] // Die Рresse. – 

Vienna, 2022. – 15.09. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6190294/offener-brief-

verlangt-von-van-der-bellen-klare-position-zur-neutralitaet?from=rss. 

Низка представників з різних земель і галузей висунули вимоги до 

федерального президента Австрії А. ван дер Беллена. Підписанти очікують, що 

федеральний президент буде протистояти всім спробам різних сторін і груп інтересів 

або військових релятивізувати або навіть скасувати нейтралітет Австрії. Оголошеною 

метою є захист і збереження» австрійського нейтралітету, оскільки, згідно з 

обґрунтуванням, за це виступають 90 % населення. Точка зору тих, хто вимагає участі 

в українській війні, також зрозуміла: без участі в переозброєнні ЄС і/або США/ НАТО 

та участі у війні. Це також стосується того, що федеральний президент А. ван дер 

Беллен вважає санкції проти росії необхідними. 

*** 

Ankenbrand, Hendrik. China lässt Russland zappeln [Китай змушує росію 

барахтатися] / H. Ankenbrand // Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 

15.09. – Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/china-laesst-russland-vor-

treffen-von-xi-jinping-und-putin-zappeln-18316441.html. 

За словами журналіста видання Х. Анкенбранда, зустріч президентів росії та 

Китаю в Узбекистані буде мати особливе значення для путіна. Автор зазначає, що газ, 

який «Газпром» більше не продає Заходу, йде у Китай і його експорт до Китаю зріс на 

50 % у січні-серпні порівняно з попереднім роком, а імпорт з Китаю до росії гостро 

необхідної техніки, зріс лише на 8,5 %. Автор вважає, що все це далеко не повна 

заміна західних постачальників і після нападу росії на Україну Пекін все ще не 

наважується взяти на себе роль рятівника. 

*** 

Clarini, Julie. Anna Colin Lebedev: «La russie a transformé la langue en arme de 

guerre» [Анна Колін Лебедєва: «росія перетворила мову на знаряддя війни»] / J. Clarini 

// L’Obs. – Paris, 2022. – 15.09. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/bibliobs/20220915.OBS63227/anna-colin-lebedev-la-russie-a-

transforme-la-langue-en-arme-de-guerre.html. 

Викладачка Університету Париж-Нантер, що спеціалізується на 

пострадянських товариствах, А. К. Лебедєва заявляє, що у багатьох регіонах України 

практика двомовності має тенденцію до зникнення, зокрема за півроку 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/69z6qW/ryska-motgangar-i-ukraina-da-moter-putin-xi
https://www.diepresse.com/6190294/offener-brief-verlangt-von-van-der-bellen-klare-position-zur-neutralitaet?from=rss
https://www.diepresse.com/6190294/offener-brief-verlangt-von-van-der-bellen-klare-position-zur-neutralitaet?from=rss
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/china-laesst-russland-vor-treffen-von-xi-jinping-und-putin-zappeln-18316441.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/china-laesst-russland-vor-treffen-von-xi-jinping-und-putin-zappeln-18316441.html
https://www.nouvelobs.com/bibliobs/20220915.OBS63227/anna-colin-lebedev-la-russie-a-transforme-la-langue-en-arme-de-guerre.html
https://www.nouvelobs.com/bibliobs/20220915.OBS63227/anna-colin-lebedev-la-russie-a-transforme-la-langue-en-arme-de-guerre.html
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спостерігається зниження використання російської мови. За її словами, це реакція на 

позицію росії, яка перетворила мову на знаряддя війни, зокрема для українців росія 

запустила проєт геноциду, який окрім фізичного винищення, характеризується 

стиранням культури. 

*** 

Tóth, Loretta. Szijjártó Péter: Energetikai kérdésekben a magyar érdek az első 

[Сіярто Петер: У енергетичних питаннях на першому місці інтереси Угорщини] / L. 

Tóth // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 15.09. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/09/szijjarto-peter-energetikai-kerdesekben-a-magyar-

erdek-az-elso. 

На спільній пресконференції з фінським колегою міністр закордонних справ і 

торгівлі Угорщини П. Сіярто заявив, що Фінляндія і Угорщина розташовані на 

східних кордонах ЄС: якщо Угорщина має спільний кордон з Україною, то Фінляндія 

має спільний кордон з росією, тому війна в Україні, як наслідок 1,3 мільйони 

біженців, які вже прибули до Угорщини, має особливо серйозний вплив як на угорців, 

так і на фінів. За його словами, в Європі склалася драматична кризова ситуація у 

сфері енергопостачання, яка зберігатиметься надалі. 

*** 

Vēstnieks: Krievijā parādās neslēpti aicinājumi uz genocīdu pret ukraiņiem [Посол: У 

росії з’являються неприховані заклики до геноциду українців] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – 

Rīgā, 2022. – 15.09. – Режим доступу : https://nra.lv/latvija/391803-vestnieks-krievija-

paradas-neslepti-aicinajumi-uz-genocidu-pret-ukrainiem.htm. 

Посол Латвії в росії М. Рієкстіньш сказав, що думки, які висловлюються в 

російському публічному просторі про Україну та українців, загалом не свідчать про 

те, що російське суспільство можна вважати здоровим, адже різні публічні заяви 

свідчать про високий рівень «латентного реваншизму», внаслідок чого лунають навіть 

неприховані заклики до геноциду українців. Наразі в росії немає жодних ознак бунту 

зсередини, визнав М. Рієкстіньш, додавши, що «навіть у 1985 році в СРСР усе 

виглядало дуже стабільно». 

*** 

Минчев, Никола. Никола Минчев пред «Дневник»: Вижда се припокриване 

между тезите на служебното правителство и на ГЕРБ [Нікола Мінчев «Дневнику»: Між 

тезами тимчасового уряду та ГЕРБ є збіг] / Н. Минчев // Дневник. – Sofia, 2022. – 15.09. – 

Режим доступу : https://www.dnevnik.bg/izbori-

2022/2022/09/15/4390780_nikola_minchev_pred_dnevnik_vijda_se_pripokrivane/. 

В інтерв’ю газеті колишній голова Національних зборів 47-го скликання та 

кандидат у депутати від партії «Продовжуємо зміни» Нікола Мінчев сказав, що не 

може погодитися з тим, що мав вагання щодо чіткої позиції стосовно війни в Україні. 

Політик наголосив, що щодо надання військової допомоги на підтримку України, то 

нарешті знайдено варіант, який збалансовано відображав би позицію всіх чотирьох 

політичних формувань, які перебувають в більшості в парламенті. 

*** 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/09/szijjarto-peter-energetikai-kerdesekben-a-magyar-erdek-az-elso
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/09/szijjarto-peter-energetikai-kerdesekben-a-magyar-erdek-az-elso
https://nra.lv/latvija/391803-vestnieks-krievija-paradas-neslepti-aicinajumi-uz-genocidu-pret-ukrainiem.htm
https://nra.lv/latvija/391803-vestnieks-krievija-paradas-neslepti-aicinajumi-uz-genocidu-pret-ukrainiem.htm
https://www.dnevnik.bg/izbori-2022/2022/09/15/4390780_nikola_minchev_pred_dnevnik_vijda_se_pripokrivane/
https://www.dnevnik.bg/izbori-2022/2022/09/15/4390780_nikola_minchev_pred_dnevnik_vijda_se_pripokrivane/
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Portugal e EUA reforçam apoio a Kiev e combate à narrativa russa [Португалія та 

США посилюють підтримку Києва та борються з російським наративом] // Correio da 

Manhã. – Lisboa, 2022. – 16.09. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-

cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-e-eua-reforcam-apoio-a-kiev-e-combate-a-

narrativa-russa. 

Міністр закордонних справ Португалії Жуан Гомес Кравіньйо під час зустрічі з 

офіційними особами США у Вашингтоні підкреслив необхідність продовження 

підтримки України та протидії «оманливим наративам з боку росії». Міністр зустрівся 

з радником з національної безпеки США Джейком Салліваном, щоб нагадати про 

підтримку Португалією України, питання, яке також було висвітлено під час зустрічі, 

яку він провів згодом в Державному департаменті США зі своїм колегою Ентоні 

Блінкеном. Вони говорили про міжнародний сценарій, в якому існує великий збіг 

точок зору між зовнішньою політикою Португалії та американською зовнішньою 

політикою, зокрема щодо вторгнення в Україну росії і що потрібно зробити, щоб 

підтримувати Україну та продовжувати протистояти оманливим російським 

наративам, які набувають певної привабливості в інших частинах світу. 

*** 

Naureckaitė, Indrė. Kokių veiksmų dar gali imtis V. Putinas? Karybos ekspertas 

pabrėžė – vien karinėmis priemonėmis karas nebus laimėtas [Які ще дії може зробити в. 

путін? Військовий експерт підкреслив, що тільки військовим шляхом війну не 

виграти] / I. Naureckaitė // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 16.09. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/09/16/news/kokiu-veiksmu-dar-gali-imtis-

v-putinas-karybos-ekspertas-pabreze-vien-karinemis-priemonemis-karas-nebus-laimetas-

24587256. 

Військовий експерт Д. Антанайтіс вважає, що якщо мова йде про виживання 

кремля або групи в кремлі, то мобілізація, як захід, також може бути застосований. 

Окрім загальної мобілізації, на думку військового експерта, кремль може використати 

все, що завгодно – в тому числі ядерну зброю. На думку Д. Антанайтіса, немає 

можливості виграти цю війну тільки військовими методами і, що справжній прорив 

почнеться не в Україні, а має початися в кремлі. 

*** 

Nógrádi György: Amerika érdeke, hogy minél tovább tartson a háború [Д. Нограді: В 

інтересах Америки, щоб війна тривала якомога довше] // Magyar Nemzet. – Budapest, 

2022. – 16.09. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/09/amerika-erdeke-

hogy-minel-tovabb-tartson-a-haboru-nogradi-gyorgy-a-mandinernek. 

Експерт з питань політики безпеки Д. Нограді заявив журналістам, що 

російсько-український конфлікт послаблює як росію, так і Європу, в той час як 

конкурентні позиції США посилюються. 

*** 

Alemania, política sin dogmas [Німеччина, політика без догм] // ABC. – Madrid, 

2022. – 17.09. – Режим доступу : https://www.abc.es/opinion/editorial-abc-alemania-politica-

dogmas-20220917201006-nt.html. 

В редакційній статті ABC наголошується, що в Європі є дуже повчальний 

приклад, представлений німецькиою партією «Союз 90/Зелені», яких дехто 

https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-e-eua-reforcam-apoio-a-kiev-e-combate-a-narrativa-russa
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-e-eua-reforcam-apoio-a-kiev-e-combate-a-narrativa-russa
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-e-eua-reforcam-apoio-a-kiev-e-combate-a-narrativa-russa
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/09/16/news/kokiu-veiksmu-dar-gali-imtis-v-putinas-karybos-ekspertas-pabreze-vien-karinemis-priemonemis-karas-nebus-laimetas-24587256
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/09/16/news/kokiu-veiksmu-dar-gali-imtis-v-putinas-karybos-ekspertas-pabreze-vien-karinemis-priemonemis-karas-nebus-laimetas-24587256
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/09/16/news/kokiu-veiksmu-dar-gali-imtis-v-putinas-karybos-ekspertas-pabreze-vien-karinemis-priemonemis-karas-nebus-laimetas-24587256
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/09/amerika-erdeke-hogy-minel-tovabb-tartson-a-haboru-nogradi-gyorgy-a-mandinernek
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/09/amerika-erdeke-hogy-minel-tovabb-tartson-a-haboru-nogradi-gyorgy-a-mandinernek
https://www.abc.es/opinion/editorial-abc-alemania-politica-dogmas-20220917201006-nt.html
https://www.abc.es/opinion/editorial-abc-alemania-politica-dogmas-20220917201006-nt.html
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продовжує називати екстремістськими або антисистемними, але які зараз, коли вони 

виконують політичні обов’язки в уряді країни, складають найбільш гнучку та 

прагматичну частину тристоронньої коаліції і, водночас, вони зберігають 

непримиренний захист основних принципів свободи та демократії, незважаючи на те, 

що багато їхніх рішень зумовлені такою драматичною обставиною, як війна в Україні. 

За словами автора, викликає захоплення твердість віцеканцлерки Анналени Бербок у 

заклику до глави уряду, соціал-демократа Олафа Шольца прискорити поставку 

важкого озброєння в Україну на тлі того, як ЗСУ успішно проводять контрнаступ. 

*** 

S. S. Cerca de nueve mil peregrinos rezan en Torreciudad por la paz en Ucrania 

[Близько дев’яти тисяч паломників моляться в Торресьюдаді за мир в Україні] / S. S. // 

ABC. – Madrid, 2022. – 17.09. – Режим доступу : https://www.abc.es/sociedad/cerca-nueve-

peregrinos-rezan-torreciudad-ucrania-20220917200917-nt.html. 

У санктуарії Торресьюдад відбувся 30-й Марійський день сім’ї, який зібрав 

близько 9 тис. паломників з усієї Іспанії. Учасники приєдналися до прохання Папи 

Франциска, щоб їхні домівки стали «зернами співіснування, участі та солідарності». 

Родини молилися за припинення війни в Україні та приєдналися до емоційних 

оплесків групі з 30 українських біженців, які прибули з Сельва-дель-Камп. 

*** 

Hansson, Wolfgang. Tre skäl talar för ukrainsk seger – men ett talar emot [Три 

причини говорять про перемогу України, але одна каже проти] / W. Hansson // 

Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 17.09. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/xg3MLj/tre-skal-talar-for-att-ukraina-kan-

vinna-men-ett-skal-talar-emot. 

Шведський журналіст В. Ганссон пише про причин, які говорять на користь 

перемоги України. Одна з них – це бойовий дух та мотивація, в чому українські 

солдати та українське суспільство опинилися на висоті. На думку автора, якщо путін 

оголосить загальну мобілізацію, співвідношення сил може різко змінитися. Він 

припускає, що існує також ризик того, що путін дійде до відчаю та застосує хімічну 

зброю чи тактичну ядерну зброю, чи допустить радіаційну катастрофу на Запорізькій 

АЕС. 

*** 

Herbert Kickl mit 91 Prozent als FPÖ-Chef wiedergewählt [Г. Кікль переобраний 

лідером FPÖ] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 17.09. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6191178/herbert-kickl-mit-91-prozent-als-fpoe-chef-

wiedergewaehlt?from=rss. 

Головою Австрійської партії свободи був переобраний Г. Кікль, який у своїй 

промові сказав, що «Україна є жертвою росії та США, тому що американці 

просувають свої силові інтереси в Європі, але це не в інтересах Європи». На його 

думку, «ЄС запряжений у візок Сполучених Штатів». 

*** 

Schallenberg will Putins «Erpressungen» nicht nachgeben [А. Шалленберг не хоче 

піддаватися на «шантаж» путіна] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 17.09. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/sociedad/cerca-nueve-peregrinos-rezan-torreciudad-ucrania-20220917200917-nt.html
https://www.abc.es/sociedad/cerca-nueve-peregrinos-rezan-torreciudad-ucrania-20220917200917-nt.html
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/xg3MLj/tre-skal-talar-for-att-ukraina-kan-vinna-men-ett-skal-talar-emot
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/xg3MLj/tre-skal-talar-for-att-ukraina-kan-vinna-men-ett-skal-talar-emot
https://www.diepresse.com/6191178/herbert-kickl-mit-91-prozent-als-fpoe-chef-wiedergewaehlt?from=rss
https://www.diepresse.com/6191178/herbert-kickl-mit-91-prozent-als-fpoe-chef-wiedergewaehlt?from=rss
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https://www.diepresse.com/6191193/schallenberg-will-putins-erpressungen-nicht-

nachgeben?from=rss. 

Міністр закордонних справ Австрії А. Шалленберг очікує, що війна в Україні 

триватиме довше і матиме подальші глобальні наслідки. Водночас А. Шалленберг 

застеріг не піддаватися на «шантаж» президента путіна щодо постачання газу. Що 

стосується Генеральної асамблеї ООН, міністр наголосив на необхідності знайти 

простір для дипломатії. Щодо останніх успіхів українських військ на північному сході 

країни, А. Шалленберг зазначив, що ситуація змінилася порівняно з липнем 2022 р., 

однак ситуація знову може швидко змінитися. 

*** 

CIA upozorava: Nemojte podcjenjivati putina, sad treba da donese ključnu odluku  

[ЦРУ попереджає: не варто недооцінювати путіна, зараз йому належить ухвалити 

ключове рішення] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 17.09. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/globus/svijet/772964/cia-upozorava-nemojte-podcjenjivati-putina-sad-treba-

da-donese-kljucnu-odluku. 

Масова втеча російських військ з Харківської області спонукала західних 

аналітиків розпочати нову дискусію щодо можливого подальшого розвитку війни в 

Україні. Глава Розвідувального управління Міністерства оборони США генерал-

лейтенант С. Беррієр заявив, що війна досягла тієї точки, коли путіну доведеться 

переглянути свої цілі щодо операції, що триває. Заступник директора ЦРУ Д. Коен 

сказав, що зараз було б помилкою недооцінювати апетити путіна. Британські 

експерти, з іншого боку, зазначають, що втеча російських військ із Харківської 

області показала важливість морального духу солдатів у будь-якій сухопутній війні, і 

що Україна може розраховувати на збереження значної переваги у цій галузі. Лідер 

НАТО Є. Столтенберг попередив, що надто рано вважати звільнення Харківської 

області початком кінця війни, треба бути готовими до довгого шляху. 

*** 

Malinowski, Przemysław. Andrzej Duda: Nie chodziło o wielkie statki. Chodzi o 

symboliczne otwarcie drogi [Анджей Дуда: Справа була не у великих суднах. Йдеться про 

символічне відкриття шляху] / Р. Malinowski // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 17.09. – 

Режим доступу : https://www.rp.pl/polityka/art37074441-andrzej-duda-nie-chodzilo-o-

wielkie-statki-chodzi-o-symboliczne-otwarcie-drogi. 

У Польщі президент країни Анджей Дуда урочисто відкрив водний канал через 

Віслинську (Балтійську) косу, першу чергу нового водного шляху, який з’єднує 

Віслинську затоку із Гданською затокою та Балтійським морем, заявивши, що 

відкриття цього каналу є символічним, щоб «не довелося питати згоди недружньої до 

нас країни, влада якої без вагань нападає та поневолює інших, що ми бачимо таким 

яскравим і жахливим чином в Україні, яка зазнала жорстокої російської агресії». 

*** 

Grant, Demar. Toronto Ukrainian Festival makes a bittersweet comeback after two 

years [Український фестиваль у Торонто повертається після дворічної перерви] / Demar 

Grant Grant // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 17.09. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/news/gta/2022/09/17/toronto-ukrainian-festival-makes-a-bittersweet-

comeback-after-two-years.html. 

https://www.diepresse.com/6191193/schallenberg-will-putins-erpressungen-nicht-nachgeben?from=rss
https://www.diepresse.com/6191193/schallenberg-will-putins-erpressungen-nicht-nachgeben?from=rss
https://avaz.ba/globus/svijet/772964/cia-upozorava-nemojte-podcjenjivati-putina-sad-treba-da-donese-kljucnu-odluku
https://avaz.ba/globus/svijet/772964/cia-upozorava-nemojte-podcjenjivati-putina-sad-treba-da-donese-kljucnu-odluku
https://www.rp.pl/polityka/art37074441-andrzej-duda-nie-chodzilo-o-wielkie-statki-chodzi-o-symboliczne-otwarcie-drogi
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Після двох років карантинних обмежень через пандемію коронавірусу в 

Торонто пройде 26-й найбільший у Північній Америці український фестиваль – Bloor 

West Village Toronto Ukrainian Festival. Це триденна масштабна подія наповнена 

музичними та танцювальними виступами українських виконавців з усього світу, а 

також традиційний ринок мистецтв та ремесел, де можна буде придбати вишиванки, 

картини, прикраси та інші предмети колекціонування. Згідно з повідомленням 

організаторів, цьогорічний фестиваль пройде під знаком вдячності усім громадам та 

країнам, які підтримують Україну сьогодні. 

*** 

World leaders appreciate Türkiye’s mediation role in Ukraine war’ [«Світові лідери 

високо оцінюють посередницьку роль Туреччини у війні в Україні»] // Daily Sabah. – 

Istanbul, 2022. – 18.09. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/world-leaders-appreciate-turkiyes-mediation-

role-in-ukraine-war. 

Президент Туреччини Р. Т. Ердоган заявив, що світові лідери на саміті 

Шанхайської організації співробітництва високо оцінили роль Туреччини у зниженні 

напруженості у російсько-українській війні. Він сказав, що Туреччина проводить 

збалансовану політику щодо росії та України з початку війни у лютому 2022 р., 

додавши, що говорив про питання зернового коридору з президентом росії путіним на 

полях саміту. 

*** 

Dima, Maria. Reacția MAE, după atacul virulent al lui Lukaşenko la adresa SUA: 

România respinge ferm astfel de afirmaţii inadmisibile [Реакція МЗС після жорстокої 

атаки лукашенка на США: Румунія рішуче відкидає такі неприпустимі заяви] / M. 

Dima // Evenimentul zilei. – Bucureşti, 2022. – 18.09. – Режим доступу : 

https://evz.ro/reactia-mae-dupa-atacul-virulent-al-lui-lukasenko-la-adresa-sua-romania-

respinge-ferm-astfel-de-afirmatii-inadmisibile.html. 

У результаті заяв білоруського лідера О. Лукашенка, що США штовхають 

Європу до військового протистояння з росією на території України та що інші 

держави, включаючи Румунію, будуть безпосередньо залучені, міністр закордонних 

справ Румунії Б. Ауреску розпорядився викликати тимчасового повіреного у справах 

Білорусі в Румунії до штаб-квартири МЗС, щоб повідомити, що румунська сторона 

рішуче відкидає подібні неприпустимі заяви. Водночас МЗС нагадує, що Румунія є 

державою-членом НАТО і користується найвищою мірою всіма гарантіями безпеки, 

які випливають із цього статусу відповідно до положення про колективну оборону в 

статті 5 Північноатлантичного договору. 

*** 

Gambrell, Jon. Military, diplomatic pressures mount for Putin as Ukraine counter-

offensive advances [Військовий і дипломатичний тиск на путіна посилюється, коли 

Україна просувається в контрнаступі] / J. Gambrell // The Times of Israel. – Jerusalem, 

2022. – 18.09. – Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/military-diplomatic-

pressures-mount-for-putin-as-ukraine-counter-offensive-advances/. 

За словами автора, поспішний відступ російських військ з частин північно-

східного регіону України разом із рідкісними публічними застереженнями, 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/world-leaders-appreciate-turkiyes-mediation-role-in-ukraine-war
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/world-leaders-appreciate-turkiyes-mediation-role-in-ukraine-war
https://evz.ro/reactia-mae-dupa-atacul-virulent-al-lui-lukasenko-la-adresa-sua-romania-respinge-ferm-astfel-de-afirmatii-inadmisibile.html
https://evz.ro/reactia-mae-dupa-atacul-virulent-al-lui-lukasenko-la-adresa-sua-romania-respinge-ferm-astfel-de-afirmatii-inadmisibile.html
https://www.timesofisrael.com/military-diplomatic-pressures-mount-for-putin-as-ukraine-counter-offensive-advances/
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висловленими ключовими союзниками, підкреслили виклики, з якими російський 

лідер путін стикається на всіх фронтах. На саміті Шанхайської організації 

співробітництва (ШОС) у Самарканді путін пообіцяв продовжити атаку на Україну, 

незважаючи на військові невдачі, але також зіткнувся із занепокоєнням Індії та Китаю 

щодо затягування війни. 

*** 

Österman, Hans. Рutin hånas efter bilderna från toppmötet: «Hans värsta vecka» 

[путіна висміюють після фотографій із саміту: «Його найгірший тиждень»] / H. 

Österman // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 19.09. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/76KL04/putin-hanas-for-bilderna-fran-toppmotet-i-

samarkand. 

Журналіст Г. Естерман на шпальтах швецького видання пише, що саміт 

Організації Центральноазійського співробітництва став для путіна низкою публічних 

принижень. На пресконференції він був змушений підтвердити успіхи України на 

полі бою та визнав, що російський наступ йде повільно. Його також несподівано 

розкритикував прем’єр-міністр Індії Н. Моді, який перед камерами закликав його 

припинити війну. путін також виявив тріщину у відносинах із Китаєм. російсько-

норвезький політолог і професор Інституту дослідження проблем миру в Осло П. 

Беав, заявив, що путін пережив «найгірший тиждень» після військових невдач та 

міжнародної критики. 

*** 

Komandant britanske vojske: putin je htio pokoriti Ukrajinu, to se neće dogoditi 

[Головнокомандувач збройних сил Великої Британії: путін хотів підпорядкувати собі 

Україну, цього не буде] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 19.09. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/globus/svijet/773306/komandant-britanske-vojske-putin-je-htio-pokoriti-

ukrajinu-to-se-nece-dogoditi. 

Головнокомандувач збройних сил Великої Британії адмірал Т. Радакін заявив, 

що путін не справляється з усіма своїми військово-стратегічними цілями. На думку 

адмірала, конфлікт в Україні, попри успіхи ЗСУ, може затягнутися. Британський 

головнокомандувач зауважив, що путін не зміг досягти жодної стратегічної цілі: не 

захопив Київ і не послабив НАТО, адже саме зараз до альянсу приєднуються Швеція 

та Фінляндія, посилюючи союз. 

*** 

Malinowski, Przemysław. Mateusz Morawiecki: Gdyby PiS przegrał wybory, dziś rząd 

wydzwaniałby do Moskwy [Матеуш Моравецький: Якби ПіС програла вибори, сьогодні 

уряд телефонував би до москви] / Р. Malinowski // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 19.09. 

– Режим доступу : https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37078051-ukrainska-armia-

przekroczyla-rzeke-oskil-bedzie-nacierac-na-donbas. 

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив думку, що якби 

польська консервативна політична партія «Право і справедливість» (ПіС) не виграла 

вибори у 2015 р., то «сьогодні Польща була б вкрай залежною від росії, Польща не 

зупинила б путіна, але разом із Німеччиною припинила б допомогу Україні, а 

польський уряд телефонував би до москви». Як сказав глава польського уряду, «росія 

показала, що є хижаком, який не вагаючись використовує всі доступні засоби для 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/76KL04/putin-hanas-for-bilderna-fran-toppmotet-i-samarkand
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/76KL04/putin-hanas-for-bilderna-fran-toppmotet-i-samarkand
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досягнення своїх цілей». М. Моравецький наголосив, що сьогодні росія здається 

ослабленою і є шанс її подолати, а той, хто сьогодні ратує за те, щоб повернутись до 

довоєнного статус-кво, просто саботує польські інтереси. 

*** 

Szoszyn, Rusłan. Rusłan Szoszyn: Ameryka szachuje Rosję. Putin traci wpływy w Azji 

[Руслан Шошин: Америка перевіряє росію. путін втрачає вплив в Азії] / R. Szoszyn // 

Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 19.09. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/swiat/art37083181-ruslan-szoszyn-ameryka-szachuje-rosje-putin-traci-

wplywy-w-azji. 

Докторант Інституту спеціалістів та міжкультурної комунікації Варшавського 

університету Руслан Шошин в статті для видання пише, що «у шахах програє не 

обов’язково той гравець, який слабший, а той, хто першим починає помилятися та 

ігнорувати суперника». На його думку, помилка путіна полягала в тому, що він 

зробив ставку на те, що НАТО, підібгавши хвіст, повернеться до кордонів, що 

існували до 1997 р. Автор зазначає, що путін ігнорував українців та їхню віру у 

власну державу, не вірив у постачання західної зброї. Р. Шошин наголошує, що попри 

те, що західна зброя прйшла із запізненням, але вже змушує російських солдатів 

тікати з фронтів в Україні. 

*** 

Feinberg, Andrew. Biden says US would defend Taiwan but denies ‘One China’ policy 

has changed [Байден каже, що США захищатимуть Тайвань, але заперечує, що політика 

«Єдиного Китаю» змінилася] / А. Feinberg // The Independent. – London, 2022. – 19.09. – 

Режим доступу : https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/biden-us-

taiwan-60-minutes-b2170046.html. 

Президент США Джо Байден заявив, що американські війська стануть на 

захист Тайваню в разі нападу Китайської Народної Республіки, але підкреслив, що 

давня американська політика щодо острова не змінилася під час його адміністрації. Д. 

Байден сказав кореспонденту CBS News 60 Minutes Скотту Пеллі, що США все ще 

дотримуються політики, викладеної в серії дипломатичних нот між Вашингтоном і 

Пекіном, і Акту про відносини з Тайванем часів Джиммі Картера, згідно з яким США 

визнають, що «існує тільки один Китай і що Тайвань є частиною Китаю», але не 

визнає суверенітет Пекіна щодо острова, зберігаючи неофіційні, але тісні зв’язки з 

Тайбеєм. На питання С. Пеллі щодо можливості гіпотетичного захисту Тайваню 

США в той час, як Україна не бачила жодних американських сил, зобов’язаних 

допомогти Києву відбити російські сили вторгнення, Д. Байден відповів: «Так». 

*** 

I met President Zelensky, an even larger presence than social media suggests [Я 

зустрівся з президентом В. Зеленським, навіть ближче, ніж припускають соціальні 

мережі] // The Sydney Morning Herald. – Sydney, 2022. – 19.09. – Режим доступу : 

https://www.smh.com.au/world/europe/i-just-met-president-zelensky-an-even-larger-

presence-than-social-media-suggests-20220919-p5bj59.html. 

Враження австралійського військового експерта, генерал-майора у відставці М. 

Райана від поїздки в Україну. Експерт висловився про звитягу ЗСУ та необхідність 

військової допомоги з боку Австралії. 

https://www.rp.pl/swiat/art37083181-ruslan-szoszyn-ameryka-szachuje-rosje-putin-traci-wplywy-w-azji
https://www.rp.pl/swiat/art37083181-ruslan-szoszyn-ameryka-szachuje-rosje-putin-traci-wplywy-w-azji
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/biden-us-taiwan-60-minutes-b2170046.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/biden-us-taiwan-60-minutes-b2170046.html
https://www.smh.com.au/world/europe/i-just-met-president-zelensky-an-even-larger-presence-than-social-media-suggests-20220919-p5bj59.html
https://www.smh.com.au/world/europe/i-just-met-president-zelensky-an-even-larger-presence-than-social-media-suggests-20220919-p5bj59.html
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*** 

Fendrych, Martin. Masové hroby, usekané hlavy, mučení. Rusko vraždí Ukrajinu, 

nebuďme lhostejní [Братські могили, відрубані голови, тортури. росія вбиває Україну, 

не будьмо байдужими] / M. Fendrych // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 20.09. – Режим 

доступу : https://nazory.aktualne.cz/komentare/masove-hroby-usekane-hlavy-muceni-lidi-

rusko-vrazdi-ukrajinu/r~bccf259e359f11eda9eeac1f6b220ee8/. 

За словами автора, чехи, які живуть у мирі й тиші, не хочуть вірити в звірства 

росіян, які відбувається з перших тижнів війни в Україні. Автор зазначає, що це 

стосується і нас, і українських біженців у нашій країні, яким сьогодні опозиція, 

прем’єр-міністр А. Бабіш та лідер ультраправої партії «Свобода та пряма демократія» 

(SPD) Т. Окамура, дають відсіч, дратують проти них виборців. За словами автора, 

треба знати, від якого страху тікають українці та, що вони борються проти геноциду, 

винищення, смерті. 

*** 

Türkiye assists in resolving russian-Ukrainian hostage crisis: Erdoğan [Туреччина 

допомагає врегулювати російсько-українську кризу із заручниками: Ердоган] // Daily 

Sabah. – Istanbul, 2022. – 20.09. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkiye-assists-in-resolving-russian-

ukrainian-hostage-crisis-erdogan. 

Президент Туреччини Р. Т. Ердоган заявив, що Україні та росії вдалося 

досягнути домовленості про обмін 200 військовополонених. Президент Туреччини 

вважає, що завдяки цьому буде зроблено значний крок вперед. Крім того, на його 

думку, після закінчення війни всі захоплені землі росією повинні бути повернуті 

Україні. 

*** 

Koning gaat in troonrede in op vertrouwenscrisis en koopkracht: ‘We leven in 

onzekere tijden’ [У своїй промові з трону король обговорює кризу довіри та купівельної 

спроможності: «Ми живемо в невизначені часи»] // De Telegraaf. – Amsterdam, 2022. – 

20.09. – Режим доступу : https://www.telegraaf.nl/nieuws/456722223/koning-gaat-in-

troonrede-in-op-vertrouwenscrisis-en-koopkracht-we-leven-in-onzekere-tijden. 

Король Нідерландів Віллем-Олександр під час своєї тронної промови згадав 

проблеми купівельної спроможності, злочинності та кризу прийому біженців, а також 

обговорив війну в Україні. Король зазначив, що Україна повинна мати можливість 

захиститися від росії і високо оцінив роль НАТО в цьому питанні. За його словами, 

процвітанню та вільному способу життя «загрожує жорстока агресія росії проти 

України». 

*** 

Grlić Radman: Rat u Ukrajini donio za sobom prijetnju prelijevanja sukoba na mjesta 

poput jugoistočne Evrope [Грліч Радман: Війна в Україні принесла загрозу поширення 

конфлікту на такі регіони, як Південно-Східна Європа] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 

20.09. – Режим доступу : https://avaz.ba/region/hrvatska/773462/grlic-radman-rat-u-

ukrajini-donio-za-sobom-prijetnju-prelijevanja-sukoba-na-mjesta-poput-jugoistocne-evrope. 

https://nazory.aktualne.cz/komentare/masove-hroby-usekane-hlavy-muceni-lidi-rusko-vrazdi-ukrajinu/r~bccf259e359f11eda9eeac1f6b220ee8/
https://nazory.aktualne.cz/komentare/masove-hroby-usekane-hlavy-muceni-lidi-rusko-vrazdi-ukrajinu/r~bccf259e359f11eda9eeac1f6b220ee8/
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkiye-assists-in-resolving-russian-ukrainian-hostage-crisis-erdogan
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkiye-assists-in-resolving-russian-ukrainian-hostage-crisis-erdogan
https://www.telegraaf.nl/nieuws/456722223/koning-gaat-in-troonrede-in-op-vertrouwenscrisis-en-koopkracht-we-leven-in-onzekere-tijden
https://www.telegraaf.nl/nieuws/456722223/koning-gaat-in-troonrede-in-op-vertrouwenscrisis-en-koopkracht-we-leven-in-onzekere-tijden
https://avaz.ba/region/hrvatska/773462/grlic-radman-rat-u-ukrajini-donio-za-sobom-prijetnju-prelijevanja-sukoba-na-mjesta-poput-jugoistocne-evrope
https://avaz.ba/region/hrvatska/773462/grlic-radman-rat-u-ukrajini-donio-za-sobom-prijetnju-prelijevanja-sukoba-na-mjesta-poput-jugoistocne-evrope
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Міністр закордонних та європейських справ Хорватії Г. Радман взяв участь у 

зустрічі з питань стійкості, співробітництва та миру під егідою Всесвітнього 

економічного форуму в Нью-Йорку, де обговорювалися актуальні теми зовнішньої 

політики. У своєму виступі на зустрічі він заявив, що війна в Україні вплинула на 

нинішній стан світу, спричинивши відсутність енергетичної, продовольчої безпеки та 

інфляцію. Він зазначив, що війна в Україні поставила під питання відновлення 

світової економіки та принесла з собою загрозу поширення конфлікту на Південно-

Східну Європу. 

*** 

Pardo, Pablo. La contención del impacto de la crisis económica causada por la invasión 

de Ucrania, eje de la visita de Pedro Sánchez a Nueva York [Стримування впливу 

економічної кризи, спричиненої вторгненням в Україну, у центрі уваги візиту Педро 

Санчеса до Нью-Йорка] / P. Pardo // El Mundo. – Madrid, 2022. – 20.09. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/espana/2022/09/19/6328c766e4d4d8f81f8b4581.html. 

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув до Нью-Йорка, де 

розпочинається перша повністю очна Генеральна Асамблея ООН за три роки. П. 

Санчес розпочав свій візит із зустрічі з генеральним секретарем організації Антоніу 

Гутеррешем, де вони обговорили головну тему порядку денного поїздки: міжнародна 

співпраця для зменшення впливу російського вторгнення в Україну на країни, що 

розвиваються. Зустріч тривала близько півгодини і на завершення ООН оприлюднила 

заяву, в якій зазначено, що обидві сторони обговорили «глобальні наслідки війни в 

Україні, включаючи її глобальний вплив на продовольство, енергетику та фінанси». 

*** 

«Parodie» , «simulacres»… L’Occident fustige les référendums d’annexion prévus par 

la Russie [«Пародія», «симулякри»… Захід критикує заплановані росією референдуми 

про анексію] // L’Obs. – Paris, 2022. – 20.09. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220920.OBS63438/parodie-pas-acceptables-

simulacres-l-occident-denonce-les-referendums-d-annexion-prevus-par-la-russie.html. 

Реагуючи на анонсовані росією фейкові «референдуми» на окупованих 

українських територіях, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що «єдине, 

що існує, – це війна, яку розпочала росія, опір України та припинення війни, якого ми 

прагнемо». 

*** 

Bartkiewicz, Artur. Tusk: W Polsce musimy wyeliminować tych, którzy mają literkę 

«Z» jako emblemat [Д. Туск: В Польщі ми повинні позбутися тих, хто має літеру «Z» як 

емблему] / A. Bartkiewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 20.09. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/polityka/art37085311-tusk-w-polsce-musimy-wyeliminowac-tych-ktorzy-

maja-literke-z-jako-emblemat. 

Відомий польський політик Дональд Туск під час конференції, організованої до 

річниці початку переговорів про членство Польщі в НАТО, заявив, що напад росії на 

Україну є нападом на всі основи західного світу, до якого Україна хоче належати. За 

його словами, те, за що сьогодні борються українці, є те, за що мають боротися і в 

Польщі, і в ЄС, і в НАТО. Д. Туск наголосив, що героїзм українців, особливо 

помітний останніми місяцями, не залишає сумнівів у всьому цивілізованому світі, чия 

https://www.elmundo.es/espana/2022/09/19/6328c766e4d4d8f81f8b4581.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220920.OBS63438/parodie-pas-acceptables-simulacres-l-occident-denonce-les-referendums-d-annexion-prevus-par-la-russie.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220920.OBS63438/parodie-pas-acceptables-simulacres-l-occident-denonce-les-referendums-d-annexion-prevus-par-la-russie.html
https://www.rp.pl/polityka/art37085311-tusk-w-polsce-musimy-wyeliminowac-tych-ktorzy-maja-literke-z-jako-emblemat
https://www.rp.pl/polityka/art37085311-tusk-w-polsce-musimy-wyeliminowac-tych-ktorzy-maja-literke-z-jako-emblemat
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сторона права, але також показує, що правота, коли вона позбавлена сили, рішучості 

та волі до перемоги, може не принести тим, хто стоїть за цієї правотою бажаних 

результатів. 

*** 

Macron: international community won’t recognise referendums in occupied Ukrainian 

regions [Макрон: Міжнародна спільнота не визнає референдумів у окупованих 

українських регіонах] // The Guardian. – London, 2022. – 20.09. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/global/video/2022/sep/20/macron-international-community-

wont-recognise-referendums-in-occupied-ukrainian-regions-video. 

Чотири контрольовані росією регіони на півдні та сході України оголосили про 

плани цього тижня провести, так звані, «референдуми» щодо того, чи залишаться 

вони частиною України. Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 

міжнародна спільнота не визнає результатів «референдумів» в окупованих областях 

України. Він сказав журналістам у Нью-Йорку під час візиту на Генеральну асамблею 

ООН, що «якби це не було трагічно, ми могли б посміятися».  

*** 

Crerar, Pippa. Truss: Russia must leave Ukraine and pay ‘recompense’ to resume 

diplomacy [Трас: росія повинна залишити Україну та виплатити компенсацію перед 

відновленням дипломатії] / Р. Crerar // The Guardian. – London, 2022. – 20.09. – Режим 

доступу : https://www.theguardian.com/politics/2022/sep/20/truss-russia-must-leave-ukraine-

and-pay-recompense-to-resume-diplomacy. 

Прем’єр-міністерка Великобританії Л. Трасс по дорозі до Нью-Йорка заявила, 

що путін повинен залишити Україну та виплатити «належну компенсацію» за 

вторгнення у вигляді фінансових репарацій, перш ніж він зможе повернутися до лона 

міжнародного життя. Прем’єр-міністерка використала свою першу закордонну 

поїздку, щоб згуртувати союзників ООН у продовженні тиску на росію. 

*** 

Zangana, Beri. Vladimir putin håller tal till nationen: «Väst vill förstöra vårt land» 

[володимир путін звертається до нації: «Захід хоче знищити нашу країну»] / B. Zangana 

// Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 21.09. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/BW3GzE/rysslands-vladimir-putin-haller-tal-till-

natione. 

В першому зверненні до нації після лютневого вторгнення до України, путін 

наказав провести часткову мобілізацію у росії. У своєму виступі він повідомив, що 

головна мета – звільнити Донбас. Було офіційно оголошене проведення 

«референдуму» про приєднання Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької 

областей України до росії. Очільниця дослідницького інституту Total Defense 

Research Institute К. В. Паллін зазначила, що «референдуми», які проводяться на 

окупованій території, не мають жодних підстав у міжнародному праві. 

*** 

Molinari, Elena. Draghi: intervenire al fianco di Kiev è stata l’unica scelta possibile 

[Драґі: інтеграція разом із Києвом була єдино можливою] / E. Molinari // Avvenire. – 

https://www.theguardian.com/global/video/2022/sep/20/macron-international-community-wont-recognise-referendums-in-occupied-ukrainian-regions-video
https://www.theguardian.com/global/video/2022/sep/20/macron-international-community-wont-recognise-referendums-in-occupied-ukrainian-regions-video
https://www.theguardian.com/politics/2022/sep/20/truss-russia-must-leave-ukraine-and-pay-recompense-to-resume-diplomacy
https://www.theguardian.com/politics/2022/sep/20/truss-russia-must-leave-ukraine-and-pay-recompense-to-resume-diplomacy
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/BW3GzE/rysslands-vladimir-putin-haller-tal-till-natione
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/BW3GzE/rysslands-vladimir-putin-haller-tal-till-natione
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Milano, 2022. – 21.09. – Режим доступу : https://www.avvenire.it/mondo/pagine/mario-

draghi-onu. 

За чотири дні до виборів М. Драґі з трибуни ООН підбив підсумки роботи 

свого уряду на міжнародному фронті. Прем’єр не сумнівається: інтеграція з Україною 

була єдино можливим вибором, єдиною мораллю, незважаючи на ціну, яку Італія 

платить у вигляді труднощів із енергопостачанням. На думку М. Драґі, допомогти 

Україні захистити себе – єдиний вибір, який відповідає ідеалам справедливості та 

братерства, які є основою Статуту ООН. 

*** 

Türkiye concerned about russian referenda in Ukraine [Туреччина стурбована 

російськими референдумами в Україні] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 21.09. – Режим 

доступу : https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkiye-concerned-about-russian-

referenda-in-ukraine. 

Міністерство закордонних справ Туреччини висловило стурбованість спробами 

росії провести «референдуми» в окупованих регіонах України. Міністр закордонних 

справ Туреччини М. Чавушоглу на 77-й сесії Генеральної Асамблеї ООН заявив, що 

рішення росії оголосити референдум показує «серйозність ситуації» в Україні. 

Високопоставлений дипломат сказав, що необхідний активніший підхід до дипломатії 

та посередництва. 

*** 

Rutte over mobilisatie Rusland: ‘Poetin lijkt in paniek’ [Рютте про мобілізаційну 

росію: «путін, схоже, в паніці»] // De Telegraaf. – Amsterdam, 2022. – 21.09. – Режим 

доступу : https://www.telegraaf.nl/nieuws/33296636/rutte-over-mobilisatie-rusland-poetin-

lijkt-in-paniek. 

Прем’єр-міністр Нідерландів М. Рютте зробив заяву в Палаті представників 

щодо заяв путіна, який оголосив часткову мобілізацію, наголосивши, що у путіна 

паніка через те, що Україна за підтримки Заходу починає успішно протидіяти 

російській агресії. М. Рютте не вважає, що небезпека з боку росії зросла і наголошує, 

що треба залишатися рішучими і продовжувати підтримувати Україну. 

*** 

Zoran Milanović: Stabilnost rublja omogućuje putinu nastavak rata u Ukrajini [Зоран 

Міланович: Стабільність рубля дозволяє путіну продовжувати війну в Україні] // 

Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 21.09. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/region/hrvatska/773822/zoran-milanovic-stabilnost-rublja-omogucuje-putinu-

nastavak-rata-u-ukrajini. 

Президент Хорватії З. Міланович під час участі в конференції «День великих 

планів», присвяченій умовам ведення бізнесу в Хорватії, згадав про війну в Україні та 

поточні заяви про посилення збройних сил росії на фронті в Україні. Президент З. 

Міланович попередив про непередбачуваність ситуації з огляду на те, що російський 

рубль спочатку різко знецінився, а потім впав у стан стагнації та стабільності більшої, 

ніж було перед війною. Він додав, що такий стан рубля дозволяє продовжити війну 

росії в Україні, вважаючи, що путін зберіг внутрішньополітичну підтримку завдяки 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/mario-draghi-onu
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/mario-draghi-onu
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkiye-concerned-about-russian-referenda-in-ukraine
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkiye-concerned-about-russian-referenda-in-ukraine
https://www.telegraaf.nl/nieuws/33296636/rutte-over-mobilisatie-rusland-poetin-lijkt-in-paniek
https://www.telegraaf.nl/nieuws/33296636/rutte-over-mobilisatie-rusland-poetin-lijkt-in-paniek
https://avaz.ba/region/hrvatska/773822/zoran-milanovic-stabilnost-rublja-omogucuje-putinu-nastavak-rata-u-ukrajini
https://avaz.ba/region/hrvatska/773822/zoran-milanovic-stabilnost-rublja-omogucuje-putinu-nastavak-rata-u-ukrajini
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економічній стабільності. З. Міланович дійшов висновку, що через це українська 

війна нині перебуває у найкритичнішій фазі. 

*** 

Ambasadorica SAD-a u Ukrajini: Lažni referendumi i mobilizacija znakovi su slabosti 

[Посолка США в Україні: фейкові референдуми та мобілізація – ознаки слабкості] // 

Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 21.09. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/globus/svijet/773742/ambasadorica-sad-a-u-ukrajini-lazni-referendumi-i-

mobilizacija-znakovi-su-slabosti. 

Надзвичайна і Повноважна Посолка США в Україні Б. Брінк назвала 

оголошення президентом росії путіним про часткову мобілізацію ознакою провалу та 

пообіцяла, що США продовжать підтримувати український опір російській агресії. 

Посолка додала, що США ніколи не визнають претензії росії на нібито анексовану 

українську територію і продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки 

потрібно. 

*** 

Palgi, Greete. Julgeolekuekspert: kahtlen sügavalt, et korrumpeerunud Venemaal 

õnnestub 300 000 meest mobiliseerida [Експерт з безпеки: я глибоко сумніваюся, що 

корумпованій росії вдасться мобілізувати 300 000 чоловік] / G. Palgi // Eesti Päevaleht. – 

Tallinn, 2022. – 21.09. – Режим доступу : 

https://epl.delfi.ee/artikkel/120070928/julgeolekuekspert-kahtlen-sugavalt-et-

korrumpeerunud-venemaal-onnestub-300-000-meest-mobiliseerida. 

Президент путін оголосив часткову мобілізацію у росії. За словами наукового 

керівника Центру оборонних досліджень Т. Єрмалавічюса, у росії на даний момент 

немає людей, які б навчали мобілізованих у своїй країні, не вистачає техніки, не 

вистачає навіть одягу. Він пояснив, що хронічна нестача техніки може бути 

«завдячена» розгулу корупції в росії. Експерт заявляє, що нинішня спроба росії 

відправити людей на війну в Україну є відчайдушною і свідчить про те, що російські 

сили виснажені. 

*** 

Pardo, Pablo. Sánchez afirma que «Putin ha asumido que está perdiendo la guerra», 

pero elude hablar de más armas a Ucrania o de sanciones a Rusia [«путін припустив, що він 

програє війну». Такими словами прем’єр-міністр Педро Санчес оцінив часткову 

мобілізацію, яку розпочав президент росії] / P. Pardo // El Mundo. – Madrid, 2022. – 21.09. 

– Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/09/21/632b600921efa0a5668b45c6.html. 

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес наполягає на тому, що Європа повинна 

«налаштувати» економічні заходи, запроваджені проти росії, щоб запобігти 

погіршенню світової продовольчої кризи, спричиненої війною в Україні. Раніше 

Іспанія пообіцяла надати 236,5 млн євро для боротьби з глобальними проблемами 

продовольчої безпеки. Заяви П. Санчеса були в тому ж руслі, коли він засудив 

проведення «референдумів» у регіонах України, які окупувала росія. Голова уряду 

Іспанії назвав ці «референдуми» «маскарадом» і «жартом без смаку». Оцінюючи ж 

російську мобілізацію, він просто обмежився заявою про те, що «вона дуже 

передчасна». 

https://avaz.ba/globus/svijet/773742/ambasadorica-sad-a-u-ukrajini-lazni-referendumi-i-mobilizacija-znakovi-su-slabosti
https://avaz.ba/globus/svijet/773742/ambasadorica-sad-a-u-ukrajini-lazni-referendumi-i-mobilizacija-znakovi-su-slabosti
https://epl.delfi.ee/artikkel/120070928/julgeolekuekspert-kahtlen-sugavalt-et-korrumpeerunud-venemaal-onnestub-300-000-meest-mobiliseerida
https://epl.delfi.ee/artikkel/120070928/julgeolekuekspert-kahtlen-sugavalt-et-korrumpeerunud-venemaal-onnestub-300-000-meest-mobiliseerida
https://www.elmundo.es/internacional/2022/09/21/632b600921efa0a5668b45c6.html
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*** 

Böhm, Christian. Teilmobilmachung: Warum dieses Putin-Wort jetzt alles ändert 

[Часткова мобілізація: чому ці слова путіна зараз все змінюють] / C. Böhm // Focus. – 

Berlin, 2022. – 21.09. – Режим доступу : https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-

krise/ukraine-krieg-teilmobilmachung-warum-dieses-putin-wort-jetzt-alles-

aendert_id_150792744.html. 

Професор міжнародних відносин Університету Інсбрука Г. Манготт пояснює, 

що через ослаблення російських військ в Україні, путін тепер не бачить іншого 

виходу, окрім як оголосити часткову мобілізацію, хоча він довго цього не хотів, бо це 

може змінити настрої в росії. За словами професора, це новий рівень ескалації війни в 

Україні і путін не хоче програти цю війну, якщо хоче залишитися на посаді. Г. 

Манготт попереджає, що путін чітко дає зрозуміти, що він не ухиляється від 

використання тактичної ядерної зброї і безпека Європи залежить «від того, як Захід 

відреагує на використання путіним ядерної зброї в Україні». 

*** 

Leithäuser, Johannes. Scholz vermisst die Welt [Шольц сумує за миром] / J. 

Leithäuser // Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 21.09. – Режим доступу 

: https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/un-scholz-wirft-russland-blanken-imperialismus-

vor-18331079.html. 

Під час своєї першої поїздки до Нью-Йорка канцлер Німеччини О. Шольц 

застеріг Генеральну Асамблею ООН від «панування сильного над слабким». Канцлер 

закликав присутніх не сидіти склавши руки і розслаблятися, «коли добре озброєна 

ядерна наддержава – засновник ООН і постійний член Ради Безпеки ООН – хоче 

силою змінити кордони. За його словами, завойовницьку війну росії нічим не можна 

виправдати і єдина мета путіна «захопити Україну». 

*** 

Yamaguchi, Mari. Kishida calls for U.N. reforms to address russian aggression [Кісіда 

закликав до реформ ООН для протидії російській агресії] / M. Yamaguchi // Japan 

Тoday. – Tokyo, 2022. – 21.09. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/politics/japan-pm-calls-for-un-reforms-to-address-russian-

aggression. 

Прем’єр-міністр Японії Ф. Кісіда у своєму виступі на щорічній асамблеї 

світових лідерів ООН висловив розчарування з приводу того, що Рада Безпеки ООН 

не відреагувала на російське вторгнення в Україну через право росії на вето, 

закликавши до реформ, які б дозволили ООН краще захищати глобальний мир і 

порядок. За його словами, вторгнення росії в Україну зневажає філософію та 

принципи Статуту ООН, а також уявлення про те, що всі країни мають дотримуватися 

верховенства права. 

*** 

Liubertaitė, Agnė. V. Putinui paskelbus apie dalinę mobilizaciją, ekspertai įžvelgia ir 

desperaciją, ir „užspaustus stabdžius»: įvertino, kas laukia rusų [Після того, як путін 

оголосив часткову мобілізацію, експерти бачать і відчай, і «натиснуті гальма»: оцінили, 

що чекає на росіян] / A. Liubertaitė // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 21.09. – Режим 

доступу : https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/09/21/news/v-putinui-paskelbus-

https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/ukraine-krieg-teilmobilmachung-warum-dieses-putin-wort-jetzt-alles-aendert_id_150792744.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/ukraine-krieg-teilmobilmachung-warum-dieses-putin-wort-jetzt-alles-aendert_id_150792744.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/ukraine-krieg-teilmobilmachung-warum-dieses-putin-wort-jetzt-alles-aendert_id_150792744.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/un-scholz-wirft-russland-blanken-imperialismus-vor-18331079.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/un-scholz-wirft-russland-blanken-imperialismus-vor-18331079.html
https://japantoday.com/category/politics/japan-pm-calls-for-un-reforms-to-address-russian-aggression
https://japantoday.com/category/politics/japan-pm-calls-for-un-reforms-to-address-russian-aggression
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/09/21/news/v-putinui-paskelbus-apie-daline-mobilizacija-ekspertai-izvelgia-ir-desperacija-ir-uzspaustus-stabdzius-ivertino-kas-l-24642335
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apie-daline-mobilizacija-ekspertai-izvelgia-ir-desperacija-ir-uzspaustus-stabdzius-ivertino-

kas-l-24642335. 

Політологи вбачають у рішенні путіна оголосити часткову мобілізацію у росії 

відчаєм від того, що країні-агресору ніколи не вдасться виграти війну. За словами 

доцента Вільнюського університету (VU), фахівця з пропаганди М. Мартішюса, 

оголошена путіним мобілізація свідчить про те, що «війна йде за планом, та не за тим, 

який написаний у кремлі». Щодо перенесення запланованого звернення путіна до 

російської громадськості на пізніше, доцент зазначив, що це могла бути внутрішня 

спроба «натиснути на гальма». 

*** 

Szijjártó Péter szerint Ukrajnában már a 25. órában vagyunk [За словами П. Сіярто, 

в Україні вже 25-а година] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 21.09. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/09/szijjarto-peter-szerint-ukrajnaban-mar-a-25-

oraban-vagyunk. 

Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини П. Сіярто заявив, що війну в 

Україні потрібно якнайшвидше припинити, для чого залучені сторони мають 

скористатися роботою Генеральної Асамблеї ООН, щоб нарешті розпочати серйозний 

діалог. Реагуючи на новини про часткову мобілізацію росії, глава відомства 

підкреслив в інтерв’ю М1, що будь-які новини, які призводять до ескалації конфлікту, 

є поганими новинами, і в той же час будь-який розвиток подій, який наближає до 

миру, є хорошими новинами. Він зазначив, що як сусід України, Угорщина одразу 

стикається з негативними наслідками війни, тому країна особливо зацікавлена у 

якнайшвидшому врегулюванні ситуації. 

*** 

Szijjártó Péter: Magyarország történelme legnagyobb humanitárius akcióját hajtja 

végre [Сіярто Петер: Угорщина проводить найбільшу гуманітарну операцію у своїй 

історії] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 21.09. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/09/szijjarto-peter-magyarorszag-tortenelme-

legnagyobb-humanitarius-akciojat-hajtja-vegre. 

Міністр закордонних справ і торгівлі П. Сіярто оголосив, що Угорщина 

проводить найбільшу гуманітарну операцію у своїй історії, в рамках якої прийняла 

півтора мільйона біженців з України, а серед іншого Угорщина готова відновити 

школу та амбулаторію на Київщині. 

*** 

Land, Olivia. Biden to rebuke Russia over war with Ukraine at UN General Assembly 

[Байден докоряє росії через війну з Україною на Генеральній Асамблеї ООН] / О. Land 

// New York Post. – New York, 2022. – 21.09. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/09/21/biden-to-rebuke-russia-over-ukraine-war-at-un/. 

Президент США Д. Байден засудив «відкриту агресію» росії в Україні під час 

виступу перед Генеральною Асамблеєю ООН у своїй промові, в якій стверджує, що 

війна є викликом тому, за що виступає міжнародна організація. Очікується, що Д. 

Байден згуртує союзників для українського опору в своєму зверненні, лише через 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/09/21/news/v-putinui-paskelbus-apie-daline-mobilizacija-ekspertai-izvelgia-ir-desperacija-ir-uzspaustus-stabdzius-ivertino-kas-l-24642335
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/09/21/news/v-putinui-paskelbus-apie-daline-mobilizacija-ekspertai-izvelgia-ir-desperacija-ir-uzspaustus-stabdzius-ivertino-kas-l-24642335
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/09/szijjarto-peter-szerint-ukrajnaban-mar-a-25-oraban-vagyunk
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/09/szijjarto-peter-szerint-ukrajnaban-mar-a-25-oraban-vagyunk
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/09/szijjarto-peter-magyarorszag-tortenelme-legnagyobb-humanitarius-akciojat-hajtja-vegre
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/09/szijjarto-peter-magyarorszag-tortenelme-legnagyobb-humanitarius-akciojat-hajtja-vegre
https://nypost.com/2022/09/21/biden-to-rebuke-russia-over-ukraine-war-at-un/
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кілька годин після того, як президент путін наказав частково мобілізувати 300 тис. 

резервістів і звинуватив Захід у «ядерному шантажі». 

*** 

Invázia na Ukrajinu Putinovi nevychádza podľa plánu, prezradil expert: Jeho pozícia 

sa môže oslabiť [Вторгнення в Україну для путіна йде не за планом, – експерт: Його 

позиція може ослабнути] // Nový Čas. – Bratislava, 2022. – 21.09. – Режим доступу : 

https://www.cas.sk/clanok/2719173/invazia-na-ukrajinu-putinovi-nevychadza-podla-planu-

prezradil-expert-jeho-pozicia-sa-moze-oslabit/. 

За словами експерта з Чеського університету оборони З. Петраша, оголошення 

часткової мобілізації в росії є доказом того, що вторгнення в Україну йде не за 

планом президента путіна. На думку експерта, оголошення мобілізації з метою 

посилення діяльності в Україні може послабити позиції путіна. Експерт вважє, щоб 

посилити свої позиції путін зробить усе, щоб російське суспільство відчуло, що росія 

під загрозою, але ніхто не може сказати, чи вдасться йому це зробити. 

*** 

Bartkiewicz, Artur. Duda na forum ONZ: Ukraina zwycięży. Zawsze może liczyć na 

Polskę [А. Дуда на форумі ООН: Україна переможе. Завжди може розраховувати на 

Польщу] / A. Bartkiewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 21.09. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37090431-duda-na-forum-onz-ukraina-zwyciezy-

zawsze-moze-liczyc-na-polske. 

Президент Польщі Анджей Дуда у виступі на 77-му пленарному засіданні 

Генеральної Асамблеї ООН ще раз підкреслив, що війна, яка триває вже сім місяців, 

спричинена нападом росії на Україну і що «це війна, в якій росія не обмежується 

лише боротьбою з українською армією». А. Дуда заявив, що росія в Україні «знищує 

українські міста, українські пам’ятники, школи, дитсадки та лікарні», тому поляки 

допомагають українським біженцям, ні про що не питаючи, а уряду і президенту 

Польщі, не довелося звертатися до них. 

*** 

Тidman, Zoe. Ex-Putin adviser warns UK cities could be hit with nuclear weapons if 

Britain ‘continues to be aggressor’ [Ексрадник путіна попереджає, що британські міста 

можуть зазнати ядерного удару, якщо Великобританія «продовжить бути агресором»] / 

Z. Тidman // The Independent. – London, 2022. – 21.09. – Режим доступу : 

https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/putin-russia-nuclear-weapons-uk-

warning-b2171854.html. 

Міністр закордонних справ Великобританії Д. Кіган, який був гостем програми 

«Today», висловився про інтерв’ю попереднього гостя радіоефіру колишнього 

радника путіна С. Маркова, який заявив, що британські міста можуть стати ядерною 

мішенню для російського президента і поклав на Захід вину щодо війни в Україні. Д. 

Кіган назвав промову С. Маркова «черговою брехнею путіна». 

*** 

McCarten, James. Escalation of war, nuclear threats show putin ‘failing and flailing,’ 

says Trudeau [Ескалація війни, ядерні загрози показують, що путін «терпить невдачу і 

вагається», – каже Трюдо] / J. McCarten // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 21.09. – 

https://www.cas.sk/clanok/2719173/invazia-na-ukrajinu-putinovi-nevychadza-podla-planu-prezradil-expert-jeho-pozicia-sa-moze-oslabit/
https://www.cas.sk/clanok/2719173/invazia-na-ukrajinu-putinovi-nevychadza-podla-planu-prezradil-expert-jeho-pozicia-sa-moze-oslabit/
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37090431-duda-na-forum-onz-ukraina-zwyciezy-zawsze-moze-liczyc-na-polske
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37090431-duda-na-forum-onz-ukraina-zwyciezy-zawsze-moze-liczyc-na-polske
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/putin-russia-nuclear-weapons-uk-warning-b2171854.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/putin-russia-nuclear-weapons-uk-warning-b2171854.html
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Режим доступу : https://www.thestar.com/politics/2022/09/21/haiti-ukraine-to-dominate-

talks-for-trudeau-on-day-2-of-un-general-assembly-visit.html. 

Прем’єр-міністр Канади Д. Трюдо на пресконференції Генасамблеї ООН 

засудив російського президента. Він зазначив, що рішення запровадити часткову 

військову службу свідчить про те, в чому путін ніколи не хотів визнаватися своєму 

народу, що все йде не за його планом. Д. Трюдо пообіцяв зберегти ще жорсткіші 

економічні санкції проти росії, допомогти в навчанні українських збройних сил та 

посилити гуманітарну допомогу. 

*** 

Пауновски, Георги. Демократична България: Политиката на Путин е основна 

заплаха за сигурността на България [Демократична Болгарія: політика путіна є 

головною загрозою безпеці Болгарії] / Г. Пауновски // Дневник. – Sofia, 2022. – 21.09. – 

Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/09/21/4393439_rusiia_obiavi_chastichn

a_mobilizaciia/#4393853. 

В позиції партії «Демократична Болгарія» значиться, що оголошена путіним 

мобілізація та намір нового захоплення української території шляхом послідовних 

псевдореферендумів є новим етапом ескалації російської агресії проти суверенної 

України і ще раз підкреслює злочинний характер політики путіна і те, що вона 

становить велику загрозу безпеці Болгарії. «Демократична Болгарія» наголошує на 

своїй позиції, що російська військова агресія проти України є злочинним порушенням 

міжнародного права, а привласнення територій в України шляхом «референдумів» ще 

більше ускладнить пошук дипломатичного рішення та встановлення справедливого і 

тривалого миру. 

*** 

US thanks Türkiye for mediation in russia-Ukraine hostage exchange [США 

подякували Туреччині за посередництво в обміні заручниками між росією та Україною] 

// Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 22.09. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/us-thanks-turkiye-for-mediation-in-russia-

ukraine-hostage-exchange. 

Сполучені Штати подякували Туреччині за її роль посередника в обміні 

заручниками між Україною та росією. Президент Туреччини наголосив, що обмін 

полоненими між росією та Україною, досягнутий за посередництва Туреччини, є 

важливим кроком на шляху до припинення війни. Радник президента США з 

національної безпеки Д. Салліван подякував президенту Туреччини Р. Т. Ердогану за 

посередництво у переговорах.  

*** 

Fritzl, Martin. Das Bundesheer mit Milliarden zu füttern ist noch keine Reform 

[Годувати армію мільярдами – це не реформа] / М. Fritzl // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 

22.09. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6193442/das-bundesheer-mit-

milliarden-zu-fuettern-ist-noch-keine-reform?from=rss. 

Ескалація війни в Україні повернула на перший план в Австрії 

внутрішньополітичне питання: що насправді сталося із зусиллями щодо реорганізації 

федеральної армії? Навесні, після нападу росії на Україну, всі політичні партії 

https://www.thestar.com/politics/2022/09/21/haiti-ukraine-to-dominate-talks-for-trudeau-on-day-2-of-un-general-assembly-visit.html
https://www.thestar.com/politics/2022/09/21/haiti-ukraine-to-dominate-talks-for-trudeau-on-day-2-of-un-general-assembly-visit.html
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/09/21/4393439_rusiia_obiavi_chastichna_mobilizaciia/#4393853
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/09/21/4393439_rusiia_obiavi_chastichna_mobilizaciia/#4393853
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/us-thanks-turkiye-for-mediation-in-russia-ukraine-hostage-exchange
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/us-thanks-turkiye-for-mediation-in-russia-ukraine-hostage-exchange
https://www.diepresse.com/6193442/das-bundesheer-mit-milliarden-zu-fuettern-ist-noch-keine-reform?from=rss
https://www.diepresse.com/6193442/das-bundesheer-mit-milliarden-zu-fuettern-ist-noch-keine-reform?from=rss
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зрозуміли, що Австрія в останні роки та десятиліття злочинно нехтувала 

національною військовою обороною. Несподівано виявилося також бажання виділити 

для цього необхідні бюджетні кошти. Говорили про один, півтора чи навіть 2 % ВВП 

(замість колишніх 0,6 %). Але дебати, на думку автора статті, необхідні зараз, і настав 

час, зважаючи на зміну середовища, взятися за табуйовані теми. Першим і 

найважливішим питанням є питання концепції політики безпеки: чи дійсно 

нейтралітет є найрозумнішим рішенням, чи членство в НАТО було б кращим 

варіантом? Зрештою, Швеція та Фінляндія пішли цим шляхом. Було б корисно 

принаймні обговорити це широко. Партії, однак, не хочуть розхитувати це питання, 

ніхто не наважується поставити під сумнів широкий консенсус населення щодо 

нейтралітету. 

*** 

Institut za proučavanje rata: putinov potez neće promijeniti tok rata u Ukrajini 

[Інститут вивчення війни: Хід путіна не змінить перебіг війни в Україні] // Dnevni avaz. 

– Sarajevo, 2022. – 22.09. – Режим доступу : https://avaz.ba/globus/svijet/773975/institut-za-

proucavanje-rata-putinov-potez-nece-promijeniti-tok-rata-u-ukrajini. 

Американський аналітичний центр «Інститут вивчення війни» повідомив, що 

наказ путіна про мобілізацію частини російського «навченого» резерву, тобто осіб, 

які пройшли обов’язкову військову службу, не створить значної бойової сили росії 

протягом кількох місяців. Цього може бути достатньо для підтримки нинішнього 

рівня чисельності російських військовослужбовців у 2023 р. і за рахунок компенсації 

російських втрат. Таким чином, за висновками американського аналітичного центру, 

часткова мобілізація росії не позбавить Україну можливості звільнити більшу частину 

її окупованої території протягом зими. 

*** 

Tras: putin očajnički pokušava opravdati svoje katastrofalne neuspjehe [Трасс: путін 

відчайдушно намагається виправдати свої катастрофічні невдачі] // Dnevni avaz. – 

Sarajevo, 2022. – 22.09. – Режим доступу : https://avaz.ba/globus/svijet/773968/tras-putin-

ocajnicki-pokusava-opravdati-svoje-katastrofalne-neuspjehe. 

Прем’єрка Великобританії Л. Трасс звинуватила президента росії в. путіна у 

«грізному брязканні зброєю», щоб приховати своє невдале вторгнення в Україну. На 

Генасамблеї ООН вона закликала Захід до більш жорсткої відповіді на вторгнення 

росії до України. Крім того, Л. Трасс попросила ввести санкції проти росії та заявила, 

що прихильність Великобританії до захисту України є «повною». 

*** 

Macron dénonce le «chantage» de Poutine et refuse toute «escalade» sur la rhétorique 

nucléaire [Макрон засуджує «шантаж» путіна і відмовляється від будь-якої «ескалації» 

ядерної риторики] // L’Obs. – Paris, 2022. – 22.09. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220922.OBS63504/macron-denonce-le-

chantage-de-poutine-et-refuse-toute-escalade-sur-la-rhetorique-nucleaire.html. 

Президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю телеканалу BFMTV 

зазначив, що «сьогодні спостерігається ескалація, яку ініціює росія». За словами Е. 

Макрона, у цьому контексті обов’язок Франції – тримати свою лінію, тобто 

допомагати Україні, як «ми це робимо, захищати її територію». 

https://avaz.ba/globus/svijet/773975/institut-za-proucavanje-rata-putinov-potez-nece-promijeniti-tok-rata-u-ukrajini
https://avaz.ba/globus/svijet/773975/institut-za-proucavanje-rata-putinov-potez-nece-promijeniti-tok-rata-u-ukrajini
https://avaz.ba/globus/svijet/773968/tras-putin-ocajnicki-pokusava-opravdati-svoje-katastrofalne-neuspjehe
https://avaz.ba/globus/svijet/773968/tras-putin-ocajnicki-pokusava-opravdati-svoje-katastrofalne-neuspjehe
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220922.OBS63504/macron-denonce-le-chantage-de-poutine-et-refuse-toute-escalade-sur-la-rhetorique-nucleaire.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220922.OBS63504/macron-denonce-le-chantage-de-poutine-et-refuse-toute-escalade-sur-la-rhetorique-nucleaire.html
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*** 

Eksperts: Karavīru skaita palielināšana Krievijai karā ar Ukrainu maz ko dos 

[Експерт: Збільшення кількості військових мало що дасть росії у війні з Україною] // 

Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 22.09. – Режим доступу : 

https://nra.lv/pasaule/392403-eksperts-karaviru-skaita-palielinasana-krievijai-kara-ar-

ukrainu-maz-ko-dos.htm. 

Майор Нацгвардії Латвії Я. Слайдіньш не заперечує, що прибуття 

мобілізованих росіян в Україну матиме «якийсь ефект», але війна в Україні все-таки 

технічна війна і, скоріш за все, кількість тут буде не настільки важлива. Експерт 

зазначає, що «все залежить від наявних в українців боєприпасів, які вони повинні 

мати, тому Захід має продовжувати підтримувати Україну». За словами експерта, 

росіянам явно потрібен час, щоб сформувати війська, і, можливо, перша хвиля 

мобілізованих призначена не для наступальних операцій, а для утримання окупованих 

кордонів. 

*** 

Novák Katalin a háborús bűnösök bíróság elé állításáért szólalt fel az ENSZ-ben 

[Каталін Новак виступала за притягнення військових злочинців до відповідальності в 

ООН] // Nepszava. – Budapest, 2022. – 22.09. – Режим доступу : 

https://nepszava.hu/3170057_novak-katalin-ensz-kozgyules-beszed. 

Президентка Угорщини К. Новак у своєму виступі на пленарному засіданні 77 

сесії ООН закликала держави-члени ООН проголосити мир першочерговим 

завданням у російсько-українській війні. Вона підтвердила, що Угорщина рішуче 

засуджує російську агресію проти України, яка завдала величезних людських 

страждань та руйнувань, і серйозно вплинула на світовий порядок. К. Новак заявила, 

що угорці стоять поряд із українцями від початку конфлікту і ще досі триває 

найбільша гуманітарна акція в історії Угорщини. 

*** 

Yukai, Peng. 10 released in Saudi-mediated russia-Ukraine prisoner swap [10 людей 

звільнено в результаті обміну в’язнями між росією та Україною за посередництва 

Саудівської Аравії] / P Yukai // People’s Daily. – Beijing, 2022. – 22.09. – Режим доступу : 

http://en.people.cn/n3/2022/0922/c90000-10150280.html. 

Саудівська Аравія виступила посередником у звільненні 10 іноземців, які брали 

участь у бойових діях на боці України під час російсько-української війни. Саудівська 

Аравія сприяла процедурам їхнього безпечного повернення на батьківщину. 

*** 

Wintour, Patrick. Patience with Putin may be ebbing among friendlier countries 

[Терпіння щодо путіна може урватися серед дружніх країн] / Р. Wintour // The Guardian. 

– London, 2022. – 22.09. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/22/patience-with-putin-may-be-ebbing-among-

friendlier-countries. 

За словами дипломатичного редактора видання Патріка Вінтура, ознаки того, 

що деякі країни, які бажають миритися з вторгненням росії в Україну, втрачають 

терпіння, з’явилися, коли Туреччина, Індія та Китай холодно відреагували на 

https://nra.lv/pasaule/392403-eksperts-karaviru-skaita-palielinasana-krievijai-kara-ar-ukrainu-maz-ko-dos.htm
https://nra.lv/pasaule/392403-eksperts-karaviru-skaita-palielinasana-krievijai-kara-ar-ukrainu-maz-ko-dos.htm
https://nepszava.hu/3170057_novak-katalin-ensz-kozgyules-beszed
http://en.people.cn/n3/2022/0922/c90000-10150280.html
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/22/patience-with-putin-may-be-ebbing-among-friendlier-countries
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/22/patience-with-putin-may-be-ebbing-among-friendlier-countries
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оголошення про те, що чотири окуповані росією українські області планують 

«референдуми» про приєднання до рф. Автор наголошує, що Туреччина, яка була в 

центрі посередництва між Заходом і росією, виступила з різкою критикою, заявивши, 

що вона стурбована спробами організувати «референдуми». 

*** 

After days focused on Ukraine, other concerns emerge at UN [Після кількох днів, 

присвячених Україні, в ООН виникають інші проблеми] // The Independent. – London, 

2022. – 22.09. – Режим доступу : https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-

politics/ap-yair-lapid-ukraine-united-nations-nagornokarabakh-b2173551.html. 

Щорічна зустріч лідерів на Генеральній Асамблеї ООН дає можливість кожній 

країні висловити свої занепокоєння та надії. Цьогорічна зустріч досі була зосереджена 

на вторгненні росії в Україну. Світові лідери висловили занепокоєння щодо того, що 

конфлікт перевернув геополітичний порядок, неодноразово порушував питання 

ядерної катастрофи та розв’язав продовольчу і енергетичну кризи. 

*** 

Berman, Lazar. Israel condemns Russia’s massive call-up of reservists, nuclear threats 

[Ізраїль засудив масовий призов росією резервістів та ядерні загрози] / L. Berman // The 

Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 22.09. – Режим доступу : 

https://www.timesofisrael.com/israel-condemns-russias-massive-call-up-of-reservists-nuclear-

threats/. 

За словами автора, високопоставлений ізраїльський чиновник засудив рішення 

президента росії путіна мобілізувати сотні тисяч резервістів для війни в Україні та 

погрози застосування ядерної зброї. Чиновник «загалом хвилюється за євреїв у росії» 

і міністр закордонних справ Я. Лапід попросив генерального директора авіакомпанії 

El Al забезпечити продовження польотів з росії до Ізраїлю, дозволяючи євреям 

виїхати з росії. 

*** 

Kohli, Anisha. What the ‘sham’ referenda in russian-controlled Ukraine could mean 

for both countries [Що «фіктивні» референдуми на підконтрольній росії Україні можуть 

означати для обох країн] / A. Kohli // Time. – New York, 2022. – 22.09. – Режим доступу : 

https://time.com/6215851/russia-ukraine-sham-referenda/. 

23 вересня 2022 р. у чотирьох окупованих росією регіонах України – близько 

60 % Донецької, майже всієї Луганської, частині Запорізької та більшої частини 

Херсонської областей – розпочалися «референдуми» про включення цих окупованих 

територій до росії. Колишній спеціальний помічник президента та старший директор 

у справах росії за Джорджа Буша-молодшого Т. Грем, повідомив «Time», що рішення 

зробити цей крок пов’язане з невдачами, які росія пережила на полі бою за останні 

кілька тижнів, це відповідь на тиск, який кремль зазнає з боку безкомпромісних 

критиків усередині росії, щоб вони були агресивнішими у веденні війни в Україні. Т. 

Грем та професор університету Чикаго, який спеціалізується на політичних та 

економічних проблемах росії К. Сонін пояснюють, що результати «референдумів» 

напевно будуть на користь приєднання до росії, вони також будуть повністю 

сфабриковані. 

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/ap-yair-lapid-ukraine-united-nations-nagornokarabakh-b2173551.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/ap-yair-lapid-ukraine-united-nations-nagornokarabakh-b2173551.html
https://www.timesofisrael.com/israel-condemns-russias-massive-call-up-of-reservists-nuclear-threats/
https://www.timesofisrael.com/israel-condemns-russias-massive-call-up-of-reservists-nuclear-threats/
https://time.com/6215851/russia-ukraine-sham-referenda/
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*** 

Pedro Sánchez: «Putin está dispuesto a todo para perpetuarse en el poder» [Педро 

Санчес: «путін готовий на все, щоб увічнити себе при владі»] // ABC. – Madrid, 2022. – 

23.09. – Режим доступу : https://www.abc.es/internacional/pedro-sanchez-putin-dispuesto-

perpetuarse-poder-20220923095707-vi.html. 

Премєр-міністр Іспанії Педро Санчес виступив перед Генеральною Асамблеєю 

ООН у Нью-Йорку, заявивши, що «путін – автократ, готовий використовувати будь-

який інструмент як зброю війни в Україні, щоб увічнити себе при владі». 

*** 

Beevor, Antony. Ryssland chanslöst mot Nato [росія не має шансів проти НАТО] / 

A. Beevor // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 23.09. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/JQE4pb/antony-beevor-ryssland-chanslost-mot-

nato. 

Один з найпопулярніших сучасних письменників військової історії Е. Бівор 

приїхав до Швеції, щоб розповісти про свою книгу «росія: революція та громадянська 

війна 1917–1921». На його думку, те, що відбувається зараз, залежить від того, яким 

буде наступний крок України та Президента України В. Зеленського. Е. Бівор 

наголосив, що найголовніше, щоб прифронтові країни та США стояли твердо та 

продовжували підтримувати Україну. 

*** 

Portugal pede à China que use influência para demover Putin de retórica nuclear 

[Португалія закликає Китай застосувати вплив, щоб відвернути путіна від ядерної 

риторики] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 23.09. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-pede-a-china-

que-use-influencia-para-demover-putin-de-retorica-nuclear. 

Міністр закордонних справ Португалії Жуан Гомес Кравіньйо заявив, що 

попросив Китай використати свій вплив, щоб усунути президента росії путіна від 

риторики про використання зброї масового знищення. У розмові з португальською 

пресою в Нью-Йорку, де він брав участь у 77-й Генеральній асамблеї ООН, Ж. Г. 

Кравіньйо зазначив, що використав свою зустріч з членом Держради та міністром 

закордонних справ Китаю Ван Ї, щоб обговорити російське вторгнення в Україну. Він 

звернув увагу свого китайського колеги на те, що хоча країни можуть мати різні 

уявлення про природу війни, дуже важливо, щоб Китай використав свій вплив, щоб 

пояснити путіну, що риторика щодо використання зброї масового знищення є 

абсолютно неприйнятною, нерозумною і що важливо виключити її зі словника 

російського президента. 

*** 

Kalmus, Teet. Teet Kalmus: kui varem vaatasid venelased sõda kui meelelahutust, siis 

nüüd on nad ametlikult ise sellesse kistud [Тіт Калмус: якщо раніше росіяни дивилися на 

війну як на розвагу, то тепер вони самі в ній офіційно беруть участь] / T. Kalmus // Eesti 

Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 23.09. – Режим доступу : 

https://epl.delfi.ee/artikkel/120071858/sojaraport-teet-kalmus-kui-varem-vaatasid-venelased-

soda-kui-meelelahutust-siis-nuud-on-nad-ametlikult-ise-sellesse-kistud. 

https://www.abc.es/internacional/pedro-sanchez-putin-dispuesto-perpetuarse-poder-20220923095707-vi.html
https://www.abc.es/internacional/pedro-sanchez-putin-dispuesto-perpetuarse-poder-20220923095707-vi.html
https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/JQE4pb/antony-beevor-ryssland-chanslost-mot-nato
https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/JQE4pb/antony-beevor-ryssland-chanslost-mot-nato
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-pede-a-china-que-use-influencia-para-demover-putin-de-retorica-nuclear
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-pede-a-china-que-use-influencia-para-demover-putin-de-retorica-nuclear
https://epl.delfi.ee/artikkel/120071858/sojaraport-teet-kalmus-kui-varem-vaatasid-venelased-soda-kui-meelelahutust-siis-nuud-on-nad-ametlikult-ise-sellesse-kistud
https://epl.delfi.ee/artikkel/120071858/sojaraport-teet-kalmus-kui-varem-vaatasid-venelased-soda-kui-meelelahutust-siis-nuud-on-nad-ametlikult-ise-sellesse-kistud
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За словами автора, операція ЗСУ на Харківщині яскраво показала всю 

серйозність нестачі солдатів для росії. З іншого боку, пише автор, на Заході 

розуміють, що Україні терміново потрібно більше зброї, щоб скористатися 

тимчасовим вікном у кілька місяців, коли Україна має перевагу в підготовлених 

кадрах. На думку автора, росія може проводити псевдореферендуми на окупованих 

територіях, але їх не визнають, росію не бояться, і росія втратить навіть ту невелику 

підтримку в світі, яку зараз їй пропонують Китай та Індія. 

*** 

Sánchez afirma que la guerra en Ucrania no debe hacer perder la esperanza [П. 

Санчес стверджує, що війна в Україні не повинна змусити нас втрачати надію] // El 

Mundo. – Madrid, 2022. – 23.09. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/espana/2022/09/23/632cf07dfc6c8380198b457a.html. 

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес використав свій виступ перед 

Генеральною Асамблеєю ООН, щоб, як і інші лідери, насамперед згадати війну в 

Україні, зазначивши, що, незважаючи на небезпеки, які несе війна, вона не повинна 

змусити втрачати надію. Він сказав, що війна в Україні змусила «фундаменти цієї 

інституції (з огляду на ООН) похитнутися», і поскаржився, що через шість місяців 

«жах» російського вторгнення на значні території України все ще присутній і переніс 

людство в «часи, які, як всі думали, минули». Зіткнувшись із цією ситуацією, прем’єр 

Іспанії визнав, що «втома зрозуміла, особливо серед молодих людей, народжених у 

новому тисячолітті», але дав зрозуміти, що, незважаючи ні на що, у міжнародної 

спільноти є надія, яка здатна подолати будь-які труднощі, оскільки люди повинні 

довіряти такій інституції, як ООН, «щоб протистояти викликам, які не мають 

кордонів». 

*** 

Pardo, Pablo. José Manuel Albares: «Las amenazas de Putin no nos amedrentan en el 

apoyo a Ucrania» [Хосе Мануель Альбарес: «Погрози путіна не лякають нас у підтримці 

України»] / P. Pardo // El Mundo. – Madrid, 2022. – 23.09. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/09/23/632c63b3fc6c83815c8b45a8.html. 

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес переконаний, що ні 

Іспанія, ні Євросоюз не збираються піддаватися на застереження президента росії 

путіна щодо застосування ядерної зброї в Україні. Крім того ЄС готує збільшення 

поставок зброї та військової техніки в Україну і готовий якомога швидше затвердити 

нову хвилю санкцій проти росії та її союзників на окупованих нею українських 

територіях. 

*** 

Pour Berlusconi, Poutine a été «poussé» à envahir l’Ukraine [Берлусконі каже, що 

путіна «підштовхнули» до вторгнення в Україну] // L’Obs. – Paris, 2022. – 23.09. – Режим 

доступу : https://www.nouvelobs.com/monde/20220923.AFP3945/pour-berlusconi-poutine-a-

ete-pousse-a-envahir-l-ukraine.html. 

Для Сільвіо Берлусконі, колишнього голови уряду Італії, який разом з путіним 

приїхав до Криму після анексії півострова москвою в 2014 р., господаря кремля 

«підштовхнуло» населення і його оточення вторгнутися в Україну. С. Берлусконі 

зазначив, що «путін опинився дійсно в складній і драматичній ситуації». 

https://www.elmundo.es/espana/2022/09/23/632cf07dfc6c8380198b457a.html
https://www.elmundo.es/internacional/2022/09/23/632c63b3fc6c83815c8b45a8.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20220923.AFP3945/pour-berlusconi-poutine-a-ete-pousse-a-envahir-l-ukraine.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20220923.AFP3945/pour-berlusconi-poutine-a-ete-pousse-a-envahir-l-ukraine.html
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*** 

Ukraine: la Russie fait voter pour des annexions, condamnations dans le monde 

[Україна: росія голосує за анексію, світ засуджує] // L’Obs. – Paris, 2022. – 23.09. – Режим 

доступу : https://www.nouvelobs.com/monde/20220923.AFP3944/ukraine-la-russie-fait-voter-

pour-des-annexions-condamnations-dans-le-monde.html. 

росія почала голосування в рамках своїх «референдумів» за анексію 

українських регіонів, які вона контролює повністю або частково, опитування, які 

негайно засудили в Києві та Вашингтоні, які обіцяли «швидку і сувору відповідь. 

Зокрема, президент США Джо Байден попередив росію, що Сполучені Штати 

«працюватимуть з союзниками та партнерами, щоб застосувати додаткові швидкі та 

жорсткі економічні заходи щодо росії, якщо вона анексує території в Україні. 

*** 

Novák, Katalin. Kössünk jó békét! [Давайте помиримося!] / К. Novák // Magyar 

Nemzet. – Budapest, 2022. – 23.09. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/velemeny/2022/09/kossunk-jo-beket. 

За словами президентки Угорщини К. Новак, війна росії проти України – це 

постійна загроза та ризик безпеки не лише для громадян України, які проживають у 

зоні бойових дій, а й для всіх і загроза ескалації є приводом для занепокоєння та 

закликом до дій. Угорщина рішуче засуджує агресію росії проти України, яка 

зруйнувала мир у Європі, спричинивши величезні людські страждання та руйнування, 

і має серйозний вплив на світовий порядок. Вона наголошує, що зовсім не 

самоочевидно, що сьогодні, коли є війна, енергетична та продовольча кризи, 

організації, створені для уникнення війни та збереження миру, зосереджуються на 

ідеологічному вихованні. 

*** 

Gál, Mária. Megkezdődtek a referendumok az oroszok által megszállt ukrán 

területeken, lebonyolításában már meg sem próbálják leplezni a szabálytalanságokat [На 

окупованих росією українських територіях почалися референдуми і навіть не 

приховують порушення у їх проведенні] / M. Gál // Nepszava. – Budapest, 2022. – 23.09. – 

Режим доступу : https://nepszava.hu/3170260_megkezdodtek-a-referendumok-az-oroszok-

altal-megszallt-ukran-teruleteken-lebonyolitasaban-mar-meg-sem-probaljak-leplezni-a-

szabalytalansagokat. 

Оглядач угорської газети пише, що референдуми, що почалися в Донецькій та 

Луганській областях, а також в південних Херсонській та Запорізькій областях, 

союзники України вважають фарсом, який явно вказує на те, що їх результати ніхто 

не визнає. Попри те, що міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини П. 

Сіярто провів переговори з міністром закордонних справ росії с. лавровим у Нью-

Йорку на Генасамблеї ООН, Євросоюз попросив країни-члени не вести двосторонні 

переговори з російською стороною, оскільки москва дала зрозуміти, що не 

зацікавлена у мирі. Після цього глава МЗС Кіпру скасував заплановану зустріч з с. 

лавровим. П. Сіярто виправдав зустріч тим, що Угорщина хоче миру якнайшвидше, а 

для цього потрібні переговори та діалог. 

*** 

https://www.nouvelobs.com/monde/20220923.AFP3944/ukraine-la-russie-fait-voter-pour-des-annexions-condamnations-dans-le-monde.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20220923.AFP3944/ukraine-la-russie-fait-voter-pour-des-annexions-condamnations-dans-le-monde.html
https://magyarnemzet.hu/velemeny/2022/09/kossunk-jo-beket
https://nepszava.hu/3170260_megkezdodtek-a-referendumok-az-oroszok-altal-megszallt-ukran-teruleteken-lebonyolitasaban-mar-meg-sem-probaljak-leplezni-a-szabalytalansagokat
https://nepszava.hu/3170260_megkezdodtek-a-referendumok-az-oroszok-altal-megszallt-ukran-teruleteken-lebonyolitasaban-mar-meg-sem-probaljak-leplezni-a-szabalytalansagokat
https://nepszava.hu/3170260_megkezdodtek-a-referendumok-az-oroszok-altal-megszallt-ukran-teruleteken-lebonyolitasaban-mar-meg-sem-probaljak-leplezni-a-szabalytalansagokat
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Campanile, Carl. Nikki Haley backs Mike Henry for NY AG amid feud with Letitia 

James [Ніккі Хейлі підтримує Майка Генрі для NY AG на тлі ворожнечі з Летицією 

Джеймс] / С. Campanile // New York Post. – New York, 2022. – 23.09. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/09/22/nikki-haley-backs-mike-henry-for-ny-ag-amid-feud-with-

letitia-james/. 

Колишня посолка США в ООН Ніккі Хейлі звинуватила президента США Д. 

Байдена в тому, що він не назвав країни, які допомагають росії чинити безчинства в 

Україні під час свого виступу на Генеральній Асамблеї ООН. Хейлі, яка представляла 

адміністрацію Д. Трампа в ООН, сказала, що Д. Байден «рішуче» засудив майже 

семимісячне вторгнення путіна в Україну, але було б краще «звернутися» до 

союзників москви. 

*** 

Pinheiro, Guilherme. Berlusconi diz que Putin invadiu a Ucrânia para pôr «pessoas 

decentes» em Kiev [С. Берлусконі каже, що путін вторгся в Україну, щоб посадити в 

Києві «порядних людей»] / G. Pinheiro // Público. – Lisboa, 2022. – 23.09. – Режим доступу 

: https://www.publico.pt/2022/09/23/mundo/noticia/berlusconi-putin-invadiu-ucrania-pessoas-

decentes-kiev-2021594. 

Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що на президента 

росії путіна «тиснули» з метою вторгнення в Україну і він просто хотів поставити 

«порядних людей» на чолі уряду України, викликавши різку критику безпосередньо 

перед виборами в Італії. Італійський лідер, чия партія Forza Italia належить до правої 

коаліції і воліє перемогти на загальних виборах, є давнім другом путіна, і його 

коментарі повинні насторожити західних союзників. С. Берлусконі оприлюднив 

заяву, в якій виправдався, зазначивши, що його погляди були «надто спрощеними» і 

агресія проти України є невиправданою та неприйнятною і позиція його партії Forza 

Italia буде співпадати з поглядами ЄС і НАТО. 

*** 

Giuffrida, Angela. Berlusconi claims Russians ‘pushed’ Putin into Ukraine war 

[Берлусконі заявив, що росіяни «підштовхнули» путіна до війни з Україною] / А. 

Giuffrida // The Guardian. – London, 2022. – 23.09. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/23/berlusconi-claims-russians-pushed-putin-

into-ukraine-war. 

Сільвіо Берлусконі, тричі колишній прем’єр-міністр Італії, чия партія, за 

прогнозами, повернеться до уряду після загальних виборів у вересні, викликав 

суперечку після того, як захистив російського президента путіна щодо війни в 

Україні. 85-річний мільярдер розповів італійському телебаченню, що путіна, його 

давнього друга, підштовхнули до вторгнення в Україну росіяни та міністри, які хотіли 

замінити адміністрацію Володимира Зеленського на «порядних людей». 

*** 

Szijjártó Péter visszautasítja, hogy Magyarország inkább Oroszország pártján áll 

[Петер Сіярто заперечує, що Угорщина більше за росію] // Nepszava. – Budapest, 2022. – 

24.09. – Режим доступу : https://nepszava.hu/3170302_szijjarto-peter-oroszorszag-cnn-

interju. 

https://nypost.com/2022/09/22/nikki-haley-backs-mike-henry-for-ny-ag-amid-feud-with-letitia-james/
https://nypost.com/2022/09/22/nikki-haley-backs-mike-henry-for-ny-ag-amid-feud-with-letitia-james/
https://www.publico.pt/2022/09/23/mundo/noticia/berlusconi-putin-invadiu-ucrania-pessoas-decentes-kiev-2021594
https://www.publico.pt/2022/09/23/mundo/noticia/berlusconi-putin-invadiu-ucrania-pessoas-decentes-kiev-2021594
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/23/berlusconi-claims-russians-pushed-putin-into-ukraine-war
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/23/berlusconi-claims-russians-pushed-putin-into-ukraine-war
https://nepszava.hu/3170302_szijjarto-peter-oroszorszag-cnn-interju
https://nepszava.hu/3170302_szijjarto-peter-oroszorszag-cnn-interju
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Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини П. Сіярто заявив, 

що угорці із самого початку засуджували російсько-українську війну і досі не наклали 

вето на жодний пакет санкцій, додавши, що сім чинних пакетів санкцій було 

прийнято ЄС одноголосно. Міністр зазначив, що на даний момент до країни прибуло 

близько півтора мільйона українських біженців, яким надається усіляка допомога та 

підтримка. На думку П. Сіярто, для відновлення миру слід докласти більше зусиль.  

*** 

Mendes da Silva, Francisco. O limite do apoio à Ucrânia? Reconhecê-lo-ei quando o vir 

[Межа підтримки України? Я впізнаю її, коли побачу] / F. Mendes da Silva // Público. – 

Lisboa, 2022. – 24.09. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/09/24/opiniao/opiniao/limite-apoio-ucrania-reconheceloei-

2021678. 

Колумність Público наголошує, що наразі допустити можливість задуматися 

над тим, якими можуть бути межі підтримки України у боротьбі з російською 

агресією означало би підтвердити свою рацію тим, хто вважає, що Захід занепадає і 

забуває про Україну. 

*** 

Szoszyn, Rusłan. Rusłan Szoszyn: Nie mówmy „referendum». To okupacja [Руслан 

Шошин: Не кажемо «референдум». Це окупація] / R. Szoszyn // Rzeczpospolita. – Warsaw, 

2022. – 24.09. – Режим доступу : https://www.rp.pl/opinie-polityczno-spoleczne/art37112541-

ruslan-szoszyn-nie-mowmy-referendum-to-okupacja. 

Докторант Інституту спеціалістів та міжкультурної комунікації Варшавського 

університету Руслан Шошин в статті для видання зазначає, що диктатор путін хоче 

анексувати нові українські території, щоб продати росіянам свою поразку у війні з 

українцями як перемогу. Автор задається питанням – чи мають окупанти моральне 

право писати плебісцити та представляти волю місцевих жителів і відповідає «ні», але 

кремль спираючись на зброю дав владу бандитам, і 27 вересня, ймовірно, почуємо, 

що жителі українського сходу і півдня «зробили історичний вибір». 

*** 

Szerbia nem fogja elismerni az ukrajnai népszavazások eredményét [Сербія не визнає 

результатів референдумів в Україні] // Nepszava. – Budapest, 2022. – 25.09. – Режим 

доступу : https://nepszava.hu/3170373_szijjarto-peter-humanitarius-vizum-oroszok. 

Міністр юстиції та державного управління Сербії Н. Селакович заявив у 

Белграді, що Сербія не може прийняти результати референдумів, які відбуваються в 

окупованих росією регіонах України, оскільки це суперечить її державним та 

національним інтересам. За його словами, з одного боку, Сербія віддана принципам та 

нормам міжнародного права та Статуту ООН, а з іншого боку, це повністю 

суперечило б інтересам країни та її політиці просування територіальної єдності, 

незалежності та непорушності кордонів. Сербія, схоже, балансує між Сходом та 

Заходом щодо війни в Україні. Хоча вона і засудила напад на Україну в Генасамблеї 

ООН у березні, але відмовляється приєднатися до санкцій проти росії та наполягає на 

збереженні своїх традиційно добрих відносин із москвою. 

*** 

https://www.publico.pt/2022/09/24/opiniao/opiniao/limite-apoio-ucrania-reconheceloei-2021678
https://www.publico.pt/2022/09/24/opiniao/opiniao/limite-apoio-ucrania-reconheceloei-2021678
https://www.rp.pl/opinie-polityczno-spoleczne/art37112541-ruslan-szoszyn-nie-mowmy-referendum-to-okupacja
https://www.rp.pl/opinie-polityczno-spoleczne/art37112541-ruslan-szoszyn-nie-mowmy-referendum-to-okupacja
https://nepszava.hu/3170373_szijjarto-peter-humanitarius-vizum-oroszok
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*** 

O’Neill, Jesse. Putin’s nuke threats aim to rattle ‘weak’ WH, ex-security adviser says 

[За словами колишнього радника з безпеки, путінські ядерні погрози спрямовані на те, 

щоб трясти «слабкий» Білий дім] / J. O’Neill // New York Post. – New York, 2022. – 25.09. – 

Режим доступу : https://nypost.com/2022/09/25/putins-nuke-threats-aim-to-rattle-weak-wh-

bolton-says/. 

Джон Болтон, який обіймав посаду радника з національної безпеки колишнього 

президента Дональда Трампа з 2018 по 2019 рр., оцінив стратегію кремля в інтерв’ю 

Джону Каціматідісу в програмі «Cats Roundtable» на радіо WABC. Д. Болтон сказав, 

що нарощування путіним військових зусиль на тлі приголомшливих контрнаступів 

України свідчить про те, що москва стурбована перспективою програшу своєї 

неспровокованої військової кампанії – подвоює зусилля з повернення колишніх 

радянських територій і запобігання її вступу в НАТО. 

*** 

Martin, Sarah. Richard Marles condemns Russia’s ‘appalling’ nuclear threat and 

pledges long-term Ukraine support [Річард Марлес засуджує «жахливу» ядерну загрозу 

росії та обіцяє довгострокову підтримку України] / S. Martin // The Guardian. – London, 

2022. – 25.09. – Режим доступу : https://www.theguardian.com/australia-

news/2022/sep/25/richard-marles-condemns-russias-appalling-nuclear-threat-and-pledges-

long-term-ukraine-support. 

Міністр оборони Австралії Річард Марлес засудив останню ядерну загрозу з 

боку росії як «жахливу» і заявив, що Австралія готується підтримати Україну в 

затяжному воєнному конфлікті. Він заявив, що загрозу президента путіна 

використовувати ядерний арсенал країни в рамках війни з Україною, що триває, «не 

можна залишити без уваги». 

*** 

Serrano, Nacho. Polonia cancela dos conciertos de Roger Waters por sus críticas al 

envío de armas a Ucrania [Польща скасувала два концерти Роджера Вотерса через його 

критику поставок зброї в Україну] / N. Serrano // ABC. – Madrid, 2022. – 26.09. – Режим 

доступу : https://www.abc.es/cultura/musica/polonia-cancela-conciertos-roger-waters-

criticas-envio-20220926105932-nt.html. 

Польські шанувальники Роджера Вотерса не зможуть попрощатися зі своїм 

кумиром під час його прощального туру. Колишній музикант Pink Floyd не дасть двох 

концертів, які він планував у Кракові в квітні наступного року. За даними польських 

ЗМІ, все через його критику надсилання західної зброї в Україну. За даними преси 

країни, деякі радники від правлячої партії почали підготовку до оголошення Р. 

Вотерса «персоною нон ґрата» за його позицію щодо війни, розв’язаної путіним. 

Польські політики стверджують, що цей захід необхідний «з огляду на злочинний 

напад росії на Україну та військові злочини, вчинені російськими солдатами». Тим 

часом його колишні колеги по Pink Floyd вирішили видалити більшу частину його 

творчості зі стрімінгових платформ у росії та Білорусі та випустили пісню на 

підтримку українського народу. 

*** 

https://nypost.com/2022/09/25/putins-nuke-threats-aim-to-rattle-weak-wh-bolton-says/
https://nypost.com/2022/09/25/putins-nuke-threats-aim-to-rattle-weak-wh-bolton-says/
https://www.theguardian.com/australia-news/2022/sep/25/richard-marles-condemns-russias-appalling-nuclear-threat-and-pledges-long-term-ukraine-support
https://www.theguardian.com/australia-news/2022/sep/25/richard-marles-condemns-russias-appalling-nuclear-threat-and-pledges-long-term-ukraine-support
https://www.theguardian.com/australia-news/2022/sep/25/richard-marles-condemns-russias-appalling-nuclear-threat-and-pledges-long-term-ukraine-support
https://www.abc.es/cultura/musica/polonia-cancela-conciertos-roger-waters-criticas-envio-20220926105932-nt.html
https://www.abc.es/cultura/musica/polonia-cancela-conciertos-roger-waters-criticas-envio-20220926105932-nt.html
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Fischer, Pavel. Proč by Česká Republika neměla přijímat Rusy prchající před 

mobilizací [Чому Чехія не повинна приймати росіян, які тікають від мобілізації] / P. 

Fischer // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 26.09. – Режим доступу : 

https://blog.aktualne.cz/blogy/pavel-fischer-.php?itemid=43562. 

Міністр закордонних справ Чехії Я. Ліпавський підтвердив, що країна не буде 

автоматично видавати гуманітарні візи росіянам, які масово тікають після 

оголошення часткової мобілізації в росії. Проте президент Чехії М. Земан заявив, що 

Чехія повинна надавати візи росіянам, а також українським біженцям. Автор вважає, 

що президент применшує загрозу безпеці всього ЄС через мільйони російських 

біженців, політичну історію яких ніхто не перевіряє. За словами автора, як головуюча 

країна в ЄС, Чехія несе велику відповідальність за безпеку громадян. 

*** 

Washington enjoint à Moscou en privé de cesser ses menaces nucléaires [Вашингтон 

приватно закликав москву припинити ядерні погрози] // L’Obs. – Paris, 2022. – 26.09. – 

Режим доступу : https://www.nouvelobs.com/monde/20220926.AFP4021/washington-enjoint-

a-moscou-en-prive-de-cesser-ses-menaces-nucleaires.html. 

Сполучені Штати звернулися до росії через приватні канали з проханням 

припинити її риторику, яка пропагує ядерну загрозу у війні в Україні, зброї, 

застосування якої, як попереджає Вашингтон, матиме «катастрофічні» наслідки. 

Раніше радник Білого дому з національної безпеки Д. Салліван вже попередив про 

«катастрофічні» наслідки застосування ядерної зброї. 

*** 

A. Bilotaitė: esame numatę tris algoritmus kaip Lietuva reaguos į nuo mobilizacijos 

bėgančius rusus [А. Білотайте: ми надали три алгоритми, як Литва реагуватиме на 

росіян, які тікають від мобілізації] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 26.09. – Режим 

доступу : https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/09/26/news/a-bilotaite-esame-

numate-tris-algoritmus-kaip-lietuva-reaguos-i-nuo-mobilizacijos-begancius-rusus-24691568. 

Міністерка внутрішніх справ А. Білотайте наголосила, що Литва не стане 

притулком для росіян, які тікають від мобілізації на батьківщині. Вона повідомила, 

що на засіданні Ради державної оборони (VGT) представила три «алгоритми» того, як 

МВС у співпраці з іншими інституціями реагуватиме на громадян росії, які тікають 

від мобілізації до Литви. Міністерка прокоментувала, що «позиція дуже чітка, що 

ухилення від мобілізації не є автоматичним приводом для того, щоб впустити росіян і 

дати їм можливість тут знайти притулок». 

*** 

Kreft-Horváth, Márk. Orbán Viktor: Európában elsőként megkérdezzük az emberek 

véleményét a szankciókról [У Європі ми першими питаємо думку людей про санкції] / М. 

Kreft-Horváth // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 26.09. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/09/orban-viktor-europaban-elsokent-megkerdezzuk-

az-emberek-velemenyet-a-szankciokrol. 

Прем’єр-міністр Угорщини В. Орбан у парламенті виголосив доповідь, у якій 

зазначив, що війна між росією та Україною була локальна, але економічні санкції 

Заходу перетворили її на глобальну. Прем’єр-міністр нагадав, що навесні було ще 

багато людей, які сподівалися на коротку війну, але сьогодні всім зрозуміло, що треба 

https://blog.aktualne.cz/blogy/pavel-fischer-.php?itemid=43562
https://www.nouvelobs.com/monde/20220926.AFP4021/washington-enjoint-a-moscou-en-prive-de-cesser-ses-menaces-nucleaires.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20220926.AFP4021/washington-enjoint-a-moscou-en-prive-de-cesser-ses-menaces-nucleaires.html
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/09/26/news/a-bilotaite-esame-numate-tris-algoritmus-kaip-lietuva-reaguos-i-nuo-mobilizacijos-begancius-rusus-24691568
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/09/26/news/a-bilotaite-esame-numate-tris-algoritmus-kaip-lietuva-reaguos-i-nuo-mobilizacijos-begancius-rusus-24691568
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/09/orban-viktor-europaban-elsokent-megkerdezzuk-az-emberek-velemenyet-a-szankciokrol
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/09/orban-viktor-europaban-elsokent-megkerdezzuk-az-emberek-velemenyet-a-szankciokrol
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готуватися до тривалої війни. Прем’єр-міністр зазначив, що Угорщина на боці миру, а 

країни Західної Європи зайняли провоєнну позицію. 

*** 

Krautmanis, Māris. Krievu iesaucamo masveida bēgšana radījusi dilemmu ES valstīm 

[Масова втеча російських призовників поставила перед країнами ЄС дилему] / M. 

Krautmanis // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 26.09. – Режим доступу : 

https://neatkariga.nra.lv/komentari/maris-krautmanis-3/392592-krievu-iesaucamo-masveida-

begsana-radijusi-dilemmu-es-

valstim?_gl=1*s22eof*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*M

TY2NDI3NDYxNC4zNy4xLjE2NjQyNzUyMTUuMC4wLjA. 

Оголошення президентом путіним часткової мобілізації в росії спричинило 

велику паніку та масову втечу чоловіків до сусідніх країн. Міністр закордонних справ 

Латвії Е. Рінкевичс заявив, що Латвія не буде видавати гуманітарні візи росіянам, які 

хочуть покинути країну, щоб уникнути оголошеної мобілізації. За його словами 

багато росіян, які втікають від мобілізації раділи, що українців вбивають і їх прийом в 

Латвії створює значні ризики для безпеки. За словами автора, політики країн Балтії 

стурбовані ризиками для безпеки, однак, оскільки країни закрили свої кордони, не 

видаючи туристичні візи громадянам росії, екстремального напливу біженців вже 

немає. 

*** 

Werner, Sarah. Analyse offenbart, wie Putin seine Armee systematisch ruinierte 

[Аналіз показує, як путін систематично розорював свою армію] / S. Werner // Focus. – 

Berlin, 2022. – 27.09. – Режим доступу : https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-

krise/russische-teilmobilisierung-offenbart-putins-tiefgreifende-

militaerprobleme_id_154618902.html. 

За словами автора, російський президент хоче подолати фундаментальні 

структурні проблеми шляхом часткової мобілізації в російсько-загарбницькій війні, 

однак американський аналітичний центр «Інститут вивчення війни» не бачить нового 

шансу для путіна в частковій російській мобілізації. Автор зазначає, що в цій 

загарбницькій війні також немає факторів, які раніше спонукали до мобілізації 

населення в попередніх російських війнах, адже на російській землі немає ні 

українських, ні натовських військ. За словами автора, перш за все, бюрократична 

плутанина в мобілізаційній системі та нездатність підготувати свій народ до війни, а 

тим більше не до примусової мобілізації, викликали протести проти мобілізації. 

*** 

Szalay-Bobrovniczky: A béke mielőbbi megteremtésében vagyunk érdekeltek [Салай-

Бобровніцкі: Ми зацікавлені у якнайшвидшому встановленні миру] // Magyar Nemzet. – 

Budapest, 2022. – 27.09. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/09/szalay-

bobrovniczky-a-beke-mielobbi-megteremteseben-vagyunk-erdekeltek. 

Міністр національної оборони Угорщини К. Салай-Бобровніцкі на зустрічі 

міністрів оборони країн Вишеградської групи заявив, що потрібно зробити все, щоб 

війна росії проти України не загострилася, і щоб країни Вишеградської групи, 

Європейський Союз і НАТО «не дрейфували в неї». Міністр зазначив, що позиція 

Угорщини щодо допомоги відома, вона не змінилася: Угорщина допомагає 

https://neatkariga.nra.lv/komentari/maris-krautmanis-3/392592-krievu-iesaucamo-masveida-begsana-radijusi-dilemmu-es-valstim?_gl=1*s22eof*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY2NDI3NDYxNC4zNy4xLjE2NjQyNzUyMTUuMC4wLjA
https://neatkariga.nra.lv/komentari/maris-krautmanis-3/392592-krievu-iesaucamo-masveida-begsana-radijusi-dilemmu-es-valstim?_gl=1*s22eof*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY2NDI3NDYxNC4zNy4xLjE2NjQyNzUyMTUuMC4wLjA
https://neatkariga.nra.lv/komentari/maris-krautmanis-3/392592-krievu-iesaucamo-masveida-begsana-radijusi-dilemmu-es-valstim?_gl=1*s22eof*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY2NDI3NDYxNC4zNy4xLjE2NjQyNzUyMTUuMC4wLjA
https://neatkariga.nra.lv/komentari/maris-krautmanis-3/392592-krievu-iesaucamo-masveida-begsana-radijusi-dilemmu-es-valstim?_gl=1*s22eof*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY2NDI3NDYxNC4zNy4xLjE2NjQyNzUyMTUuMC4wLjA
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/russische-teilmobilisierung-offenbart-putins-tiefgreifende-militaerprobleme_id_154618902.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/russische-teilmobilisierung-offenbart-putins-tiefgreifende-militaerprobleme_id_154618902.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/russische-teilmobilisierung-offenbart-putins-tiefgreifende-militaerprobleme_id_154618902.html
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/09/szalay-bobrovniczky-a-beke-mielobbi-megteremteseben-vagyunk-erdekeltek
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/09/szalay-bobrovniczky-a-beke-mielobbi-megteremteseben-vagyunk-erdekeltek
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українським друзям у рамках найбільшої гуманітарної програми у своїй історії. Він 

пояснив, що наразі до Угорщини приїхало майже півтора мільйона людей і додав, що 

Угорщина раніше робила пропозиції щодо догляду за пораненими, а також оголосила 

військовий навчальний курс з надання першої допомоги. 

*** 

Farberov, Snejana. Japan demands apology from Russia after consul ‘blindfolded, 

restrained’ [Японія вимагає від росії вибачень після того, як консулу «зав’язали очі та 

затримали»] / S. Farberov // New York Post. – New York, 2022. – 27.09. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/09/27/japan-demands-apology-from-russia-after-consul-detained-by-

fsb/. 

Японія вимагає від росії офіційних вибачень – і пригрозила помстою – після 

того, як її дипломату «зав’язали очі та затримала» ФСБ за підозрою в шпигунстві. 

росія вважає Японію ворожою країною, а також США, Великобританію та інші 

країни Європейського Союзу, які приєдналися до підтримки України. 

*** 

Live Updates: Russia-Ukraine War [Оновлення у реальному часі: російсько-

українська війна] // The Independent. – London, 2022. – 27.09. – Режим доступу : 

https://www.independent.co.uk/news/ukraine-ap-vladimir-putin-kyiv-british-b2176058.html. 

На щоденному брифінгу розвідки міністерство оборони Великобританії 

повідомило, що путін виступить зі зверненням до обох палат російського парламенту 

і може оголосити про анексію регіонів, в яких відбулися, так звані, «референдуми». За 

відомостями британської розвідки, російські лідери майже напевно сподіваються, що 

будь-яке оголошення про приєднання буде сприйняте як виправдання «спеціальної 

військової операції» і зміцнить патріотичну підтримку війни. 

*** 

Смилов, Даниел. Парадоксите, заради които България е все на този хал 

[Парадокси, через які Болгарія досі в цьому безладі] / Д. Смилов // Дневник. – Sofia, 

2022. – 27.09. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/analizi/2022/09/27/4395212_paradoksite_zaradi_koito_bulgariia_e_vs

e_na_tozi_hal/. 

В статті політолог, фахівець з порівняльного конституційного права Д. Смілов 

пише, що багато партій разом із президентом Болгарії виступають за «мир» в Україні 

будь-якою ціною, включно з розчленуванням і навіть знищенням України. За його 

словами, історія знає ситуації, коли «пацифікація» розпалювала війни: Мюнхен 1938 

р. і Крим 2014 р. – очевидні приклади, коли Гітлер отримав від Чехословаччини 

Судети, а путін фактично отримав Крим і частину Донбасу, але це не послабило 

військових апетитів обох. Дати можливість агресору підготувати наступний етап 

своєї операції – що буде тоді відбуватися в Україні, Молдові, країнах Балтії, або 

Польщі? Адже це все території, які колись належали російській імперії, тому ті, хто 

наполягає на тому, щоб Болгарія не надавала Україні військової підтримки проти 

агресора, насправді не борються за мир, а навпаки. Автор наголошує, що вирішення 

ходу війни залежить від українського народу і його рішення потрібно поважати, 

незважаючи ні на що. 

https://nypost.com/2022/09/27/japan-demands-apology-from-russia-after-consul-detained-by-fsb/
https://nypost.com/2022/09/27/japan-demands-apology-from-russia-after-consul-detained-by-fsb/
https://www.independent.co.uk/news/ukraine-ap-vladimir-putin-kyiv-british-b2176058.html
https://www.dnevnik.bg/analizi/2022/09/27/4395212_paradoksite_zaradi_koito_bulgariia_e_vse_na_tozi_hal/
https://www.dnevnik.bg/analizi/2022/09/27/4395212_paradoksite_zaradi_koito_bulgariia_e_vse_na_tozi_hal/
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*** 

Putin wirft jetzt neue Rekruten wie „Kanonenfutter» in den Krieg [Зараз путін кидає 

новобранців на війну, як «гарматне м’ясо»] // Focus. – Berlin, 2022. – 28.09. – Режим 

доступу : https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-update-am-morgen-putin-wirft-jetzt-

neue-rekruten-wie-kanonenfutter-in-den-krieg_id_72885571.html. 

Канцлер Німеччини О. Шольц зазначив, що результати псевдореферендумів на 

сході України не мають значення для Німеччини, що його країна не погодиться з 

результатами цих фіктивних референдумів і буде продовжувати підтримувати 

Україну з незмінною силою. Щодо часткової мобілізації російських резервістів за 

наказом путіна, О. Шольц вважає, що путін «робить помилки за помилками», хоча міг 

би негайно припинити війну, вивівши війська, а потім почати переговори з Києвом. 

*** 

Novák Katalin: Magyarország a demokráciáért küzd [К. Новак: Угорщина бореться 

за демократію] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 28.09. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/09/novak-katalin-magyarorszag-a-demokraciaert-

kuzd. 

За словами президентки Угорщини К. Новак, позиція Угорщини є кришталево 

чіткою, коли вона засуджує російську агресію в Україні та виступає за територіальну 

цілісність України, але водночас прагне до прагматичних відносин з росією, оскільки 

функціонування суспільства та економіки має підтримуватися, для чого потрібні 

російські нафта та газ. Вона додала, що раціональний і прагматичний підхід потрібен 

і щодо санкцій. 

*** 

Felipe VI: «España está con Ucrania» [Філіп VI: «Іспанія з Україною»] // ABC. – 

Madrid, 2022. – 29.09. – Режим доступу : https://www.abc.es/espana/felipe-espana-ucrania-

20220929190627-vi.html. 

Король Іспанії Філіп VI четвертий рік поспіль відкриває форум «Foro La Toja – 

Vínculo Atlántico», створений для захисту цінностей, які визначають демократичні 

суспільства, бізнесменів, політиків і громадянське суспільство, перед обличчям 

пориву авторитарних політичних і економічних моделей. Цього року організація 

відзначила український народ, нагородивши його відзнакою, що оцінює героїчну 

оборону громадянами свого рідного краю. 

*** 

Marian, Dinu. Sabotajul Nord Stream 1 și 2 rămâne în ceață. Cine l-a provocat? Rusia, 

SUA, Ucraina sau un actor necunoscut. Exclusiv [Саботаж «Північного потоку-1» і 

«Пвнічного потоку-2» залишається невідомим. Хто його спровокував? росія, США, 

Україна чи невідомий актор. Ексклюзив] / D. Marian // Evenimentul zilei. – Bucureşti, 

2022. – 29.09. – Режим доступу : https://evz.ro/sabotajul-nord-stream-1-si-2-ramane-in-

ceata-cine-l-a-provocat-rusia-sua-ucraina-sau-un-actor-necunoscut-exclusiv.html. 

За словами автора, після двох вибухів у Балтійському морі, які призвели до 

пошкодження гігантських газопроводів з росії до Німеччини, укріпилася думка, що це 

був диверсійний акт. Експерти кажуть, що для оцінки та усунення пошкоджень 

https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-update-am-morgen-putin-wirft-jetzt-neue-rekruten-wie-kanonenfutter-in-den-krieg_id_72885571.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-update-am-morgen-putin-wirft-jetzt-neue-rekruten-wie-kanonenfutter-in-den-krieg_id_72885571.html
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/09/novak-katalin-magyarorszag-a-demokraciaert-kuzd
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/09/novak-katalin-magyarorszag-a-demokraciaert-kuzd
https://www.abc.es/espana/felipe-espana-ucrania-20220929190627-vi.html
https://www.abc.es/espana/felipe-espana-ucrania-20220929190627-vi.html
https://evz.ro/sabotajul-nord-stream-1-si-2-ramane-in-ceata-cine-l-a-provocat-rusia-sua-ucraina-sau-un-actor-necunoscut-exclusiv.html
https://evz.ro/sabotajul-nord-stream-1-si-2-ramane-in-ceata-cine-l-a-provocat-rusia-sua-ucraina-sau-un-actor-necunoscut-exclusiv.html
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трубопроводів можуть знадобитися місяці. Польща та Україна відкрито звинуватили 

в саботажі росію. 

*** 

Kastouéva-Jean, Tatiana. «La guerre de Poutine contre l’Ukraine est entrée dans une 

nouvelle phase, encore plus dangereuse» [«Війна путіна проти України увійшла в нову, ще 

більш небезпечну фазу»] / T. Kastouéva-Jean // Le Monde. – Paris, 2022. – 29.09. – Режим 

доступу : https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/09/29/la-guerre-de-poutine-contre-l-

ukraine-est-entree-dans-une-nouvelle-phase-encore-plus-dangereuse_6143633_3232.html. 

Французька дослідниця, яка спеціалізується на росії, Тетяна Кастуєва-Жан в 

статті для видання пише, що організацією псевдореферендумів і частковою 

мобілізацією, що супроводжується ядерними погрозами, путін посилює свою агресію 

в Україні. Вона наголошує, що стає зрозуміло, що путін керується не раціональним і 

холодним розрахунком витрат і вигод, а внутрішньою ненавистю до України, яка 

стала його одержимістю, і до Заходу, яка з часом стає все сильнішою. На думку 

дослідниці, ні провал наступу на Київ і труднощі контролю над усім Донбасом після 

семи місяців війни, ні загибель російських військових, ні санкції, які важким тиском 

лягають на російську економіку, здається, не підривають бажання путіна виграти цю 

війну за будь-яку ціну, змусивши Україну капітулювати та опосередковано завдати 

поразки Заходу. 

*** 

Várhelyi Olivér szerint korai még Ukrajna uniós csatlakozásáról beszélni [За словами 

О. Варгеї, говорити про приєднання України до ЄС ще зарано] // Magyar Nemzet. – 

Budapest, 2022. – 29.09. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/09/varhelyi-oliver-szerint-korai-meg-ukrajna-unios-

csatlakozasarol-beszelni. 

За словами єврокомісара з питань політики сусідства та розширення О. Варгеї, 

виконання умов, необхідних для вступу до ЄС, важливіше будь-яких термінів. Під час 

візиту до Києва єврокомісар також провів переговори з віцепрем’єр-міністеркою з 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції О. Стефанішиною. Під час зустрічі 

обговорювали такі реформаторські заходи, як процедура виборів до Конституційного 

Суду, антиолігархічний закон, закон про ЗМІ та закон про національні меншини. У 

штаб-квартирі ГО «Товариство угорської культури Закарпаття» в Ужгороді О. Варгеї 

провів за закритими дверима переговори з президентом ГО «Товариство угорської 

культури Закарпаття», Закарпатською угорською педагогічною асоціацією, а також 

відповідальною секретаркою Асоціації захисту інтересів румунської меншини в 

Україні А. Божеску. За словами Й. Барти, віцепрезидента ГО «Товариство угорської 

культури Закарпаття», Україна та український народ принесли чи не найбільше жертв 

заради того, щоб стати членом ЄС. 

*** 

Robertson, Dylan. Trudeau rejects russia referendum, again promises sanctions 

[Прем’єр-міністр Трюдо відкидає результати референдумів за приєднання до росії і 

знову обіцяє санкції] / D. Robertson // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 29.09. – Режим 

доступу : https://www.thestar.com/politics/2022/09/29/trudeau-rejects-russia-referendum-

again-promises-sanctions.html. 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/09/29/la-guerre-de-poutine-contre-l-ukraine-est-entree-dans-une-nouvelle-phase-encore-plus-dangereuse_6143633_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/09/29/la-guerre-de-poutine-contre-l-ukraine-est-entree-dans-une-nouvelle-phase-encore-plus-dangereuse_6143633_3232.html
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/09/varhelyi-oliver-szerint-korai-meg-ukrajna-unios-csatlakozasarol-beszelni
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/09/varhelyi-oliver-szerint-korai-meg-ukrajna-unios-csatlakozasarol-beszelni
https://www.thestar.com/politics/2022/09/29/trudeau-rejects-russia-referendum-again-promises-sanctions.html
https://www.thestar.com/politics/2022/09/29/trudeau-rejects-russia-referendum-again-promises-sanctions.html
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Канадський журналіст Д. Робертсон в статті пише, що прем’єр-міністр Канади 

Д. Трюдо засудив псевдореферендуми в окупованих частинах України за приєднання 

до росії, заявляючи, що це спроба росії перекроїти карту. Прем’єр-міністр також 

зателефонував Президентові України В. Зеленському, щоб запевнити у своїй 

підтримці України. Д. Трюдо пообіцяв В. Зеленському, що Канада зробить усе 

можливе, щоб «фіктивні референдуми» не схвалили інші країни. 

*** 

Serhan, Yasmeen. russia’s annexation of ukrainian territory is a sign of military 

weakness [Анексія росією території України – ознака військової слабкості] / Y. Serhan // 

Time. – New York, 2022. – 29.09. – Режим доступу : https://time.com/6217710/russia-

annexation-ukraine-donetsk-luhansk-kherson-aporizhzhia/. 

Після проведення серії фіктивних референдумів на великих ділянках півдня та 

сходу України, які контролює росія, кремль оголосив, що президент в. путін проведе 

церемонію підписання формальної анексії Донецької, Луганської, Херсонської та 

Запорізької областей України. Лондонська штатна оглядачка «Time» Я. Серхан 

вважає, що для в. путіна анексія української території наразі має тактичні переваги. 

Вона вважає, що не зумівши через сім місяців реалізувати свої максималістські 

амбіції, російський лідер тепер змушений зміцнювати свої мінімалістські амбіції. Я. 

Серхан наголошує, що можливо найважливіша причина, чому путін зараз анексує 

українську територію, полягає в тому, щоб спробувати підірвати підтримку України 

Заходом. 

*** 

Đukanović: Crna Gora najoštrije osuđuje bilo koji pokušaj prisvajanja dijelova 

teritorije ukrajinske države [Джуканович: Чорногорія рішуче засуджує будь-які спроби 

привласнити частини території української держави] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 

30.09. – Режим доступу : https://avaz.ba/region/crna-gora/775897/dukanovic-crna-gora-

najostrije-osuduje-bilo-koji-pokusaj-prisvajanja-dijelova-teritorije-ukrajinske-drzave. 

Президент Чорногорії М. Джуканович заявив, що його країна рішуче засуджує 

будь-які спроби анексії росією частини території України. Він додав, що організація, 

так званих, референдумів на частині території суверенної держави під тиском та під 

час військового конфлікту неприпустима, як і, так звані, результати таких 

протиправних дій. М. Джуканович наголосив, що Чорногорія твердо стоїть на боці 

України, її територіальної цілісності та суверенітету. 

*** 

Gambrell, Jon. Russia to annex more of ukraine on friday at the kremlin [росія 

анексує українські землі] / J. Gambrell // Japan Тoday. – Tokyo, 2022. – 30.09. – Режим 

доступу : https://japantoday.com/category/world/Russia-to-annex-more-of-Ukraine-on-

Friday-at-the-Kremlin. 

Прессекретар кремля д. пєсков заявив, що чотири області України – Луганська, 

Донецька, Херсонська та Запорізька – будуть приєднані до росії під час церемонії у 

кремлі, на якій буде присутній президент в. путін. США та їхні союзники пообіцяли 

запровадити навіть більше санкцій, ніж вони вже ввели проти росії, і запропонувати 

мільйони доларів як додаткову підтримку Україні, оскільки кремль повторює 

сценарій анексії Кримського півострова. Напруженість посилюється частковою 

https://time.com/6217710/russia-annexation-ukraine-donetsk-luhansk-kherson-aporizhzhia/
https://time.com/6217710/russia-annexation-ukraine-donetsk-luhansk-kherson-aporizhzhia/
https://avaz.ba/region/crna-gora/775897/dukanovic-crna-gora-najostrije-osuduje-bilo-koji-pokusaj-prisvajanja-dijelova-teritorije-ukrajinske-drzave
https://avaz.ba/region/crna-gora/775897/dukanovic-crna-gora-najostrije-osuduje-bilo-koji-pokusaj-prisvajanja-dijelova-teritorije-ukrajinske-drzave
https://japantoday.com/category/world/Russia-to-annex-more-of-Ukraine-on-Friday-at-the-Kremlin
https://japantoday.com/category/world/Russia-to-annex-more-of-Ukraine-on-Friday-at-the-Kremlin
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російською військовою мобілізацією та звинуваченнями у саботажі на двох 

російських трубопроводах на дні Балтійського моря, призначених для подачі 

природного газу до Європи. Прихильники України на Заході охарактеризували 

інсценовані референдуми, як зухвале захоплення територій, засноване на брехні. 

*** 

Кюранов, Деян. Ако премиерът беше мъж на място, щеше да уволни военния 

министър за антибългарска дейност [Якби прем’єр-міністр був людиною на місці, він 

звільнив би міністра оборони за антиболгарську діяльність] / Д. Кюранов // Дневник. – 

Sofia, 2022. – 30.09. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/analizi/2022/09/30/4396737_ako_premierut_beshe_muj_na_miasto_s

hteshe_da_uvolni/. 

Болгарська влада вкотре відмовила Україні в наданні важкого озброєння. Про 

це заявив тимчасовий міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов, додавши, що крім 

зброї «ми маємо дати Україні все для перемоги над російським агресором та 

окупантом». 

*** 

Клен, Євген. путіну не допоможуть ні «референдуми», ні мобілізація / Є. Клен // 

Міст. – Торонто, 2022. – 30.09. – Режим доступу : https://meest-

online.com/world/canada/putinu-ne-dopomozhut-ni-referendumy-ni-mobilizatsiya/. 

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив журналістам у Нью-Йорку, що 

наказ путіна про часткову військову мобілізацію та погрози застосувати ядерну зброю 

свідчать про крах вторгнення в Україну. Своєю чергою, Палата громад федерального 

парламенту одноголосно засудила фейкові референдуми, які рф провела на тимчасово 

окупованих українських теренах. Світовий конгрес українців також закликав 

міжнародну демократичну спільноту засудити фейкові референдуми путіна та 

продовжити підтримувати український народ і Збройні сили України в той час, коли 

вони перехоплюють стратегічну ініціативу на полі бою у боротьбі за свободу та 

незалежність своєї держави. 

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ  

A magyarok többsége elutasítja a brüsszeli szankciókat [Більшість угорців 

відкидають санкції Брюсселя] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 07.09. – Режим 

доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/09/a-magyarok-tobbsege-elutasitja-a-

brusszeli-szankciokat. 

Згідно з даними вересневого звіту угорської доброчинної організації Századvég, 

російсько-українська війна та санкційна політика Брюсселя призвели до вибухового 

зростання цін на енергоносії, дефіциту енергії та воєнної інфляції по всій Європі в 

останні місяці. Незважаючи на те, що інтереси Європи вимагають якнайшвидшого 

початку мирних переговорів щодо припинення збройного конфлікту, лідери в 

Брюсселі розглядають можливість запровадження нових каральних заходів. Крім 

того, було запропоновано, щоб Європейська комісія отримала надзвичайні 

повноваження щодо управління війною за рахунок держав-членів, що також свідчить 

про те, що Брюссель планує «налаштувати» умови війни в довгостроковій 

перспективі замість сприяння миру. З іншого боку, дослідження Századvég 

підкреслює, що понад чотири п’ятих (86 %) угорців погоджуються з тим, що росію та 

https://www.dnevnik.bg/analizi/2022/09/30/4396737_ako_premierut_beshe_muj_na_miasto_shteshe_da_uvolni/
https://www.dnevnik.bg/analizi/2022/09/30/4396737_ako_premierut_beshe_muj_na_miasto_shteshe_da_uvolni/
https://meest-online.com/world/canada/putinu-ne-dopomozhut-ni-referendumy-ni-mobilizatsiya/
https://meest-online.com/world/canada/putinu-ne-dopomozhut-ni-referendumy-ni-mobilizatsiya/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/09/a-magyarok-tobbsege-elutasitja-a-brusszeli-szankciokat
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/09/a-magyarok-tobbsege-elutasitja-a-brusszeli-szankciokat
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Україну слід змусити розпочати мирні переговори, щоб якомога швидше припинити 

війну. 

*** 

Gábor, Czene. Kezdik megelégelni a magyarok az orbáni pávatáncot, nem lehet 

egyszerre jó viszonyt ápolni az EU-val és Oroszországgal [Опитування Publicus Institute в 

Угорщині показує, що не вдається одночасно підтримувати добрі відносини з ЄС та 

росією] / C. Gábor // Nepszava. – Budapest, 2022. – 07.09. – Режим доступу : 

https://nepszava.hu/3168486_publicus-kozvelemenykutatas-haboru-oroszorszag-europai-unio. 

З дослідження, проведеного в Угорщині Інститутом Publicus на замовлення 

газети «Nepszava», видно, що збільшилася частка тих, хто вважає напад росії на 

Україну агресією, і не поділяє припущення, що росія лише обороняється. У серпні 

2022 р. 63 % опитаних класифікували війну в Україні як російську агресію. 

Опитування Publicus Institute також показує, що побільшало тих, хто очікує від 

прем’єр-міністра В. Орбана жорсткішого, ніж зараз, засудження росії за напад на 

Україну – до 48 %. Загалом 23 % опитаних вважають, що Угорщина мала надати 

більше допомоги Україні, 48 % вважають рівень допомоги приблизно адекватним, 12 

% погодилися б і на менше. 

*** 

Pincha, João Pedro. Há um apoio alargado e global à retirada militar russa da Ucrânia 

[Існує широка глобальна підтримка виведення російських військ з України] / J. P. 

Pincha // Público. – Lisboa, 2022. – 07.09. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/09/07/mundo/noticia/ha-apoio-alargado-global-retirada-militar-

russa-ucrania-2019623. 

Опитування понад 21 тис. людей у різних регіонах світу вказує на те, що вихід 

російських військ з української території є шляхом до миру. Але війна не вважається 

головною проблемою на планеті, яка страждає від зміни клімату, інфляції та голоду. 

*** 

Litvinova, Dasha. Рutin’s call-up fuels russians’ anger, protests and violence [Заклик 

путіна розпалює гнів, протести та насильство росіян] / D. Litvinova // Japan Тoday. – 

Tokyo, 2022. – 27.09. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/world/putin’s-call-

up-fuels-russians’-anger-protests-and-violence. 

Рішення в. путіна про часткову мобілізацію викликало в росії бурхливі 

протести. Політолог А. Галлямов заявив, що в. путін ризикує, оголошуючи 

мобілізацію, він втрачає підтримку, створює передреволюційну ситуацію – протести, 

підпали військкоматів. Старший науковий співробітник Фонду Карнеґі за 

міжнародний мир А. Колесников зазначив, що за результатами соціологічних 

опитування близько половини росіян беззастережно підтримують війну, а близько 

третини підтримують її із застереженнями. 

САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЇ  

Бербок: Санкције Русији остају све и да Немци изађу на улице [А. Бербок: 

Санкції проти росії залишаться навіть тоді, коли німці вийдуть на вулиці] // Политика. 

– Belgrad, 2022. – 01.09. – Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/515746/. 

https://nepszava.hu/3168486_publicus-kozvelemenykutatas-haboru-oroszorszag-europai-unio
https://www.publico.pt/2022/09/07/mundo/noticia/ha-apoio-alargado-global-retirada-militar-russa-ucrania-2019623
https://www.publico.pt/2022/09/07/mundo/noticia/ha-apoio-alargado-global-retirada-militar-russa-ucrania-2019623
https://japantoday.com/category/world/putin's-call-up-fuels-russians'-anger-protests-and-violence
https://japantoday.com/category/world/putin's-call-up-fuels-russians'-anger-protests-and-violence
https://www.politika.rs/scc/clanak/515746/
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Міністерка закордонних справ Німеччини А. Бербок заявила, що Берлін має 

підтримати Україну, навіть якщо німці вийдуть на вулиці через зростання цін на 

енергоносії. Вона додала, що санкції проти росії залишаться в силі протягом зими, 

навіть якщо політики зіткнуться з незадоволенням громадян. 

*** 

Šefica njemačke diplomatije: Snažna podrška Ukrajini, bez obzira šta mislili moji 

glasači [Глава німецької дипломатії: Німеччина має підтримувати Україну, незалежно 

від того, що думають виборці] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 02.09. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/globus/svijet/769400/sefica-njemacke-diplomatije-snazna-podrska-ukrajini-

bez-obzira-sta-mislili-moji-glasaci. 

Міністерка закордонних справ Німеччини А. Бербок заявила, що Німеччина 

має підтримувати Україну. Вона вказала, що підтримує таке ставлення навіть у тому 

випадку, якщо німці вийдуть на вулиці через ціни на енергоносії після санкцій, 

запроваджених проти росії через вторгнення в Україну. А. Бербок заявила, що не має 

наміру припиняти санкції проти росії і підтвердила свою підтримку України. 

*** 

Lawson, Alex. G7 countries agree plan to impose price cap on Russian oil [Країни G7 

узгодили план запровадити обмеження цін на російську нафту] / А. Lawson // The 

Guardian. – London, 2022. – 02.09. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/business/2022/sep/02/g7-poised-to-agree-plan-to-impose-price-

cap-on-russian-oil. 

Міністри фінансів «Великої сімки» погодилися запровадити обмеження ціни на 

російську нафту, спрямоване на скорочення доходів москви від війни в Україні, 

одночасно зберігаючи потік сирої нафти, щоб уникнути стрибків цін, але в їхній заяві 

не згадуються ключові деталі плану. Незважаючи на падіння обсягів експорту нафти 

росією, її дохід від експорту нафти в червні зріс на 700 млн дол. порівняно з травнем 

через зростання цін через війну в Україні. 

*** 

McKie, Robin. Fears rise of energy crisis after Russia switches off the gas – again 

[Побоювання посилення енергетичної кризи після того, як росія відключить газ – 

знову] / R. McKie // The Guardian. – London, 2022. – 03.09. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/03/fears-rise-of-energy-crisis-after-russia-

switches-off-the-gas-again. 

російський постачальник енергоресурсів «Газпром» продовжив припинення 

потоків газу через свій основний газопровід «Північний потік-1» до Німеччини. 

Трубопровід двічі зупинявся з моменту вторгнення росії в Україну: на 10 днів у липні 

на додаток до поточної зупинки на невизначений термін. Цей крок був зроблений 

через кілька годин після того, як країни G7 погодилися запровадити обмеження ціни 

на російську нафту, щоб стримати кошти для режиму путіна та вторгнення в Україну. 

*** 

Hansson, Wolfgang. Väst skulle knäcka putin – nu riskerar det bli tvärtom [Захід мав 

зламати путіна – тепер може виявитися навпаки] / W. Hansson // Aftonbladet. – 

https://avaz.ba/globus/svijet/769400/sefica-njemacke-diplomatije-snazna-podrska-ukrajini-bez-obzira-sta-mislili-moji-glasaci
https://avaz.ba/globus/svijet/769400/sefica-njemacke-diplomatije-snazna-podrska-ukrajini-bez-obzira-sta-mislili-moji-glasaci
https://www.theguardian.com/business/2022/sep/02/g7-poised-to-agree-plan-to-impose-price-cap-on-russian-oil
https://www.theguardian.com/business/2022/sep/02/g7-poised-to-agree-plan-to-impose-price-cap-on-russian-oil
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/03/fears-rise-of-energy-crisis-after-russia-switches-off-the-gas-again
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/03/fears-rise-of-energy-crisis-after-russia-switches-off-the-gas-again
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Stockholm, 2022. – 06.09. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/kEamXB/rysslands-vill-splittra-europa. 

За словами шведського журналіста В. Хансона, Захід за допомогою санкцій 

хотів позбавити путіна здатності вести війну проти України. Але, на думку автора, 

санкції не поставили росію навколішки. російська агресія є загрозою не тільки 

існуючому політичному порядку безпеки, а й процвітанню Заходу. Україна залежить 

від сильного Заходу, який може продовжувати постачати передову зброю та надавати 

фінансову підтримку. Автор наголошує, що економічно ущербна Європа грає на руку 

путіну та загрожує збереженню підтримки Заходу. 

*** 

Russia acquires N. Korean ammunition amid Ukraine war, US says [росія отримала 

північнокорейські боєприпаси на тлі війни в Україні] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 

06.09. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/world/asia-pacific/russia-acquires-n-

korean-ammunition-amid-ukraine-war-us-says. 

Офіційний представник США заявив, що росія купує боєприпаси в Північній 

Кореї, щоб поповнити свої запаси після багатомісячної війни в Україні. Ця покупка 

вказує на те, що російські військові продовжують страждати від гострої нестачі 

поставок, частково через експортний контроль і санкції. 

*** 

EU plans to cap Russian gas price as Putin threatens supply halt [ЄС планує 

обмежити ціну на російський газ, оскільки путін погрожує припинити постачання] // 

eKathimerini. – Athens, 2022. – 07.09. – Режим доступу : 

https://www.ekathimerini.com/news/1192731/eu-plans-to-cap-russian-gas-price-as-putin-

threatens-supply-halt/. 

ЄС запропонував обмежити ціну на російський газ через кілька годин після 

того, як путін пригрозив припинити всі поставки, якщо вони зроблять такий крок. 

Європа звинуватила росію у використанні зброї в постачанні енергоресурсів у 

відповідь на санкції Заходу, накладені на москву через її вторгнення в Україну. росія 

звинувачує ці санкції в тому, що вони спричинили проблеми з постачанням газу, 

пояснюючи це несправностями трубопроводу. 09.09 міністри енергетики ЄС мають 

провести екстрену зустріч, щоб обговорити шляхи подолання енергетичної кризи. 

путін відкинув заяви Заходу про те, що москва використовує газ як зброю, щоб 

зламати спротив її вторгненню в Україну. 

*** 

Smith, Marie-Danielle. Ukrainian Canadian Congress wants permit revoked as russian 

turbine hearings continue [Українсько-канадський Конгрес хоче відкликати дозвіл, 

оскільки слухання щодо російських турбін тривають] / M. – D. Smith // The Toronto Star. 

– Toronto, 2022. – 07.09. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/business/2022/09/07/ukrainian-canadian-congress-wants-permit-

revoked-as-russian-turbine-hearings-continue.html. 

Українсько-канадський конгрес закликає уряд Канади відкликати дозвіл на 

експорт турбіни, відремонтованої у Монреалі, російському енергетичному гіганту. 

Генеральний директор Українсько-канадського конгресу І. Міхальчишин заявив 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/kEamXB/rysslands-vill-splittra-europa
https://www.dailysabah.com/world/asia-pacific/russia-acquires-n-korean-ammunition-amid-ukraine-war-us-says
https://www.dailysabah.com/world/asia-pacific/russia-acquires-n-korean-ammunition-amid-ukraine-war-us-says
https://www.ekathimerini.com/news/1192731/eu-plans-to-cap-russian-gas-price-as-putin-threatens-supply-halt/
https://www.ekathimerini.com/news/1192731/eu-plans-to-cap-russian-gas-price-as-putin-threatens-supply-halt/
https://www.thestar.com/business/2022/09/07/ukrainian-canadian-congress-wants-permit-revoked-as-russian-turbine-hearings-continue.html
https://www.thestar.com/business/2022/09/07/ukrainian-canadian-congress-wants-permit-revoked-as-russian-turbine-hearings-continue.html
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комітету Палати громад із закордонних справ, що Канаді настав час 

«продемонструвати силу» і протистояти росії, підтримуючи режим санкцій. 

*** 

Sánchez, Rosalía. Putin redobla sus amenazas ante la desunión de sus aliados [путін 

подвоює свої загрози перед лицем роз’єднаності своїх союзників] / R. Sánchez // ABC. – 

Madrid, 2022. – 08.09. – Режим доступу : https://www.abc.es/internacional/rusia-amenaza-

congelar-suministro-ante-desunion-socios-20220908213347-nt.html. 

Підтримка санкцій проти росії в Німеччині та інших країнах ЄС падає, а 

розбіжності між старими союзниками зростають. За словами дипломатів ЄС, 

Угорщина в Брюсселі погрожує заблокувати продовження санкцій проти росії, які 

мають бути продовжені невдовзі. У Будапешті заявляють про особливий дискомфорт 

через санкції. 

*** 

Putin says ‘impossible’ to isolate Russia, slams ‘sanctions fever’ [путін каже, що 

ізолювати росію «неможливо», критикує «санкційну лихоманку»] // The News. – 

Islamabad, 2022. – 08.09. – Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/989328-

putin-says-impossible-to-isolate-russia-slams-sanctions-fever. 

Вашингтон і Брюссель наклали на москву шквал економічних і персональних 

санкцій після того, як 24 лютого путін ввів війська в Україну. путін, виступаючи на 

Східному економічному форумі у російському місті Владивосток, сказав, що західні 

санкції проти росії замінили пандемію Covid-19 як основну загрозу світовій 

економіці. 

*** 

Milanović: Sankcije zapada neće naškoditi Rusiji, ali jesu nama. Žao mi je što sam bio 

u pravu [З. Міланович: санкції Заходу не зашкодять росії, але зашкодять нам. Вибачте, 

я мав рацію] // Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 08.09. – Режим доступу : 

https://www.vecernji.hr/vijesti/milanovic-sankcije-zapada-nece-naskoditi-rusiji-ali-jesu-

nama-zao-mi-je-sto-sam-bio-u-pravu-1607942. 

Президент Хорватії З. Міланович заявив, що західні санкції, накладені на 

москву через вторгнення в Україну «не працюють і не зашкодять росії, але зашкодили 

нам». Охарактеризувавши ситуацію у світі як «нестабільну» і заявивши, що «компас 

потихеньку втрачається», глава держави попередив, що «це все схоже на весняну 

кульбабу». Він підкреслив, що «говорив це з першого дня» і шкодує, що «мав рацію». 

*** 

Magyarország nem támogatja a gázársapka bevezetését [Угорщина не підтримує 

введення обмеження ціни на газ] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 13.09. – Режим 

доступу : https://magyarnemzet.hu/gazdasag/2022/09/magyarorszag-nem-tamogatja-a-

gazarsapka-bevezeteset. 

Державний секретар Міністерства закордонних справ і торгівлі Угорщини, 

відповідальний за розвиток двосторонніх відносин Т. Менцер в ефірі угорського 

телеканалу заявив, що Угорщина не підтримує введення обмеження ціни на газ, «це 

абсолютно абсурдно і нездійсненно хоча б тому, що можна було б обмежити ціну на 

газ, якби Європа мала велику кількість енергії з газу, а континент був у диктатській 

https://www.abc.es/internacional/rusia-amenaza-congelar-suministro-ante-desunion-socios-20220908213347-nt.html
https://www.abc.es/internacional/rusia-amenaza-congelar-suministro-ante-desunion-socios-20220908213347-nt.html
https://www.thenews.com.pk/print/989328-putin-says-impossible-to-isolate-russia-slams-sanctions-fever
https://www.thenews.com.pk/print/989328-putin-says-impossible-to-isolate-russia-slams-sanctions-fever
https://www.vecernji.hr/vijesti/milanovic-sankcije-zapada-nece-naskoditi-rusiji-ali-jesu-nama-zao-mi-je-sto-sam-bio-u-pravu-1607942
https://www.vecernji.hr/vijesti/milanovic-sankcije-zapada-nece-naskoditi-rusiji-ali-jesu-nama-zao-mi-je-sto-sam-bio-u-pravu-1607942
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/2022/09/magyarorszag-nem-tamogatja-a-gazarsapka-bevezeteset
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/2022/09/magyarorszag-nem-tamogatja-a-gazarsapka-bevezeteset
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позиції». За його словами, з іншого боку ситуація погіршується через війну в Україні 

та провальну політику санкцій Брюсселя, а в Європі відчувається дефіцит 

енергоресурсів. 

*** 

Wintour, Patrick. Ukraine’s advances pose question for world: can Kyiv actually win? 

[Успіхи України ставлять перед світом питання: чи зможе Київ перемогти?] / P. 

Wintour // The Guardian. – London, 2022. – 13.09. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/13/ukraines-advances-pose-question-for-world-

can-kyiv-actually-win. 

Британський журналіст і дипломатичний редактор The Guardian П. Вінтур в 

статті прогнозує, що якщо Захід продовжить реалізацію свого плану щодо 

економічного тиску на росію, путін напевно відключить весь газ, що надходить з 

росії. Враховуючи відмову виробників нафти від Саудівської Аравії до Ірану прийти 

на допомогу Європі та збільшити видобуток нафти, мільйони європейських 

споживачів ризикують замерзнути або збанкрутувати цієї зими. Д. Бронк із 

британського аналітичного центру Rusi (Королівського інституту об’єднаних 

озброєнь) вважає, що вже не може бути жодних сумнівів, що Україна може 

перемогти, якщо її належним чином підтримати, додавши, що Україна сама 

намагається поглибити свою міжнародну підтримку, розширивши дипломатичні 

контакти, але це складний процес. 

*** 

The ‘voter suppression’ myth, Dems’ eternal ‘celeb’ candidates and other commentary 

[Міф про «придушення виборців», вічні «відомі» кандидати Демса та інші коментарі] // 

New York Post. – New York, 2022. – 14.09. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/09/14/the-voter-suppression-myth-dems-eternal-celeb-candidates/. 

На думку американського журналіста Т. Л. Фрідмана, путін намагається 

«буквально заморозити Європейський Союз» цієї зими, блокуючи постачання 

російського газу та нафти, щоб змусити ЄС відмовитися від підтримки України. Він 

наголосив, що можна відмовитися від викопного палива для очищення 

відновлюваних джерел енергії, просто натиснувши перемикач. 

*** 

Galloway, Anthony. Ukraine calls on Australia to ban Russian tourists [Україна 

закликає Австралію заборонити російським туристам в’їзд] / А. Galloway // The Sydney 

Morning Herald. – Sydney, 2022. – 17.09. – Режим доступу : 

https://www.smh.com.au/politics/federal/they-hate-australian-people-ukraine-calls-on-

australia-to-ban-russian-tourists-20220915-p5bibs.html. 

Посол України в Австралії В. Мирошниченко заявив, що Австралія повинна 

заборонити російським туристам відвідувати країну і відновити своє посольство в 

Києві. Щонайменше чотири європейські країни – Польща та три балтійські країни – 

Естонія, Латвія та Литва – почали заходи щодо заборони росіянам відвідувати свої 

країни за туристичними візами. 

*** 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/13/ukraines-advances-pose-question-for-world-can-kyiv-actually-win
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/13/ukraines-advances-pose-question-for-world-can-kyiv-actually-win
https://nypost.com/2022/09/14/the-voter-suppression-myth-dems-eternal-celeb-candidates/
https://www.smh.com.au/politics/federal/they-hate-australian-people-ukraine-calls-on-australia-to-ban-russian-tourists-20220915-p5bibs.html
https://www.smh.com.au/politics/federal/they-hate-australian-people-ukraine-calls-on-australia-to-ban-russian-tourists-20220915-p5bibs.html
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Crowe, David. Australia to back price cap on Russian oil [Австралія підтримує 

обмеження цін на російську нафту] / D. Crowe // The Sydney Morning Herald. – Sydney, 

2022. – 19.09. – Режим доступу : https://www.smh.com.au/politics/federal/australia-to-back-

price-cap-on-russian-oil-20220919-p5bj9g.html. 

Австралія приєднається до найбільших економік світу у встановленні 

обмеження ціни на російську нафту, намагаючись посилити фінансовий тиск на 

президента росії путіна, поки його армія зазнає низки невдач на сході України. 

Федеральний уряд підпише обмеження, коли країни G7 на чолі зі Сполученими 

Штатами запровадять контроль пізніше цього року в надії втримати ціни на нафту на 

низькому рівні, не припиняючи постачання. 

*** 

Szijjártó Péter: El kell felejteni a nyolcadik szankciós csomagot [Сіярто Петер: Про 

восьмий пакет санкцій треба забути] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 20.09. – 

Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/09/szijjarto-peter-el-kell-felejteni-a-

nyolcadik-szankcios-csomagot. 

Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини П. Сіярто заявив, що Європа 

більше страждає від обмежень, запроваджених у відповідь на війну в Україні, ніж 

росія, тому про восьмий пакет санкцій слід забути, оскільки він лише посилить 

труднощі. Як йдеться в повідомленні міністерства, після традиційного неформального 

засідання Ради ЄС із закордонних справ очільник відомства наголосив, що в решті 

світу вже склався образ, що наслідки санкцій є серйознішими, ніж сама війна, 

оскільки всі виклики, з якими зараз стикається світ, насправді спричинені санкціями, 

а не безпосередньо війною. 

*** 

Az Oroszország elleni újabb szankciók ellen ágált Szjjártó New Yorkban [Сіярто 

провів кампанію проти нових санкцій проти росії у Нью-Йорку] // Nepszava. – Budapest, 

2022. – 20.09. – Режим доступу : https://nepszava.hu/3169856_szijjarto-peter-ensz-kozgyules-

oroszorszag-szankciok. 

Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини П. Сіярто на 

дебатах 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН заявив, що Європа більше страждає від 

обмежень, накладених на війну в Україні, ніж росія, і тому про восьмий пакет санкцій 

потрібно забути, оскільки він лише посилить труднощі. 

*** 

Ukraine-Russia war: What is the Nord Stream 2 pipeline and how might the crisis 

impact it? [Війна між Україною та росією: що таке газопровід «Північний потік-2» і як 

на нього може вплинути криза?] // The Independent. – London, 2022. – 21.09. – Режим 

доступу : https://www.independent.co.uk/news/world/europe/nord-stream-2-pipeline-russia-

ukraine-b2171842.html. 

Міністр оборони Великобританії Б. Воллес заздалегідь дав зрозуміти, що 

припинення активації трубопроводу «Північний потік-2» є «однією з небагатьох 

фішок, які можуть мати значення». Раніше Німеччина не хотіла надавати суттєву 

військову підтримку Україні, незважаючи на тиск з боку міжнародної спільноти, 

імовірно через свої заплутані енергетичні проблеми.  

https://www.smh.com.au/politics/federal/australia-to-back-price-cap-on-russian-oil-20220919-p5bj9g.html
https://www.smh.com.au/politics/federal/australia-to-back-price-cap-on-russian-oil-20220919-p5bj9g.html
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/09/szijjarto-peter-el-kell-felejteni-a-nyolcadik-szankcios-csomagot
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/09/szijjarto-peter-el-kell-felejteni-a-nyolcadik-szankcios-csomagot
https://nepszava.hu/3169856_szijjarto-peter-ensz-kozgyules-oroszorszag-szankciok
https://nepszava.hu/3169856_szijjarto-peter-ensz-kozgyules-oroszorszag-szankciok
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/nord-stream-2-pipeline-russia-ukraine-b2171842.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/nord-stream-2-pipeline-russia-ukraine-b2171842.html
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*** 

G7 countries agree on unity in Ukraine support: Hayashi [Країни G7 домовилися 

про підтримку єдності України: Хаясі] // Japan Тoday. – Tokyo, 2022. – 23.09. – Режим 

доступу : https://japantoday.com/category/politics/g7-countries-agree-on-unity-in-ukraine-

support-japan-foreign-minister. 

Міністр закордонних справ Японії Й. Хаясі заявив, що міністри закордонних 

справ країн «Великої сімки» підтвердили на зустрічі в Нью-Йорку свою співпрацю у 

наданні підтримки Україні. Заява про підтримку з’явилася слідом за заявою путіна 

про те, що росія проведе мобілізацію і анексує ділянки української території, 

погрожуючи при цьому застосувати ядерну зброю для захисту країни. За словами Й. 

Хаясі, у рамках додаткових санкцій проти москви Японія планує заборонити експорт 

до росії продукції, пов’язаної з хімічною зброєю, а також розширити список 

російських військових організацій, яким заборонено експорт. 

*** 

Szijjártó Péter: Az egyetlen megoldás a béke [Сіярто Петер: Мир є єдиним 

рішенням] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 24.09. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/09/szijjarto-peter-az-egyetlen-megoldas-a-beke. 

Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини П. Сіярто в інтерв’ю на 

телебаченні заявив, що санкції мають бути більш шкідливими для когось, для тих, хто 

підпадає під санкції, ніж для тих, хто вводить санкції. За його словами, прикро, що 

санкційна політика Євросоюзу в цьому плані провалилася, оскільки санкції, які 

запроваджено проти росії за війну в Україні, більш шкідливі та болючі для Європи, 

ніж для рф. П. Сіярто підкреслив, що відкидає звинувачення в тому, що Угорщина 

воліє бути на боці росії. На запитання, що зробить Угорщина, щоб допомогти 

притягнути росію до відповідальності за війну в Україні, П. Сіярто відповів, що наразі 

в країну прибуло близько півтора мільйона українських біженців, які отримали всю 

допомогу та підтримку, включаючи роботу та освіту. Переходячи до конкретної 

відповіді питання, він зазначив, що, на його думку, для відновлення миру потрібно 

було докласти набагато більше зусиль. 

*** 

Bakker, Alexander. Brussel komt met achtste sanctiepakket tegen Rusland [Брюссель 

запровадив восьмий пакет санкцій проти росії] / A. Bakker // De Telegraaf. – Amsterdam, 

2022. – 28.09. – Режим доступу : https://www.telegraaf.nl/nieuws/1408270933/brussel-komt-

met-achtste-sanctiepakket-tegen-rusland. 

Після «фейкового референдуму» на окупованих росією територіях Брюссель 

пропонує ввести в дію восьмий пакет санкцій проти росії. Європейська комісія хоче 

створити правову основу для обмеження ціни на російську нафту та боротися з 

людьми, які намагаються уникнути санкцій. Чорний список людей, пов’язаних із 

кремлем, має на меті розширити Брюссель, включивши в нього людей, причетних до 

фейкових референдумів, і осіб, які допомагають уникнути європейських санкцій. 

ФІНАНСОВА ТА ЕКОНОМІЧНА ДОПОМОГА УКРАЇНІ 

Kazimierczuk, Agnieszka. Administracja Bidena wnioskuje do Kongresu o miliardy 

dla Ukrainy [Адміністрація Д. Байдена просить у Конгресу мільярди для України] / A. 

https://japantoday.com/category/politics/g7-countries-agree-on-unity-in-ukraine-support-japan-foreign-minister
https://japantoday.com/category/politics/g7-countries-agree-on-unity-in-ukraine-support-japan-foreign-minister
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/09/szijjarto-peter-az-egyetlen-megoldas-a-beke
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1408270933/brussel-komt-met-achtste-sanctiepakket-tegen-rusland
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1408270933/brussel-komt-met-achtste-sanctiepakket-tegen-rusland
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Kazimierczuk // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 02.09. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36984731-administracja-bidena-wnioskuje-do-

kongresu-o-miliardy-dla-ukrainy. 

Адміністрація президента США Джо Байдена представила Конгресу 

пропозицію щодо ще одного законопроєкту про державне фінансування, який 

передбачає додаткові гроші на «чотири критичні потреби», включаючи підтримку 

України. Білий дім просить 11,7 млрд дол. на безпекову та економічну допомогу 

Україні та додаткові 2 млрд дол., щоб допомогти полегшити вплив війни на 

внутрішнє енергопостачання та зменшити витрати на енергію в майбутньому. 

*** 

Jiangnan, Xian. EU ministers back 5-bln-euro loan to Ukraine [Міністри ЄС надали 

Україні кредит у 5 млрд євро] / X. Jiangnan // People’s Daily. – Beijing, 2022. – 10.09. – 

Режим доступу : http://en.people.cn/n3/2022/0910/c90000-10145617.html. 

Міністри фінансів та керуючі центральними банками Європейського Союзу на 

зустрічі у Празі домовилися прискорити наступну частину макрофінансової допомоги 

Україні у розмірі 5 млрд євро. Міністр фінансів Чехії З. Станюра заявив, що новий 

кредит буде використаний для повсякденного управління державою та забезпечення 

роботи критичної інфраструктури країни, зокрема шкіл та лікарень. У рамках 

обговорення економічної допомоги Україні, міністри фінансів країн ЄС також 

обговорили питання післявоєнного відновлення України. 

*** 

Iulia, Moraru. Antreprenorii români din străinătate vor primi bani din partea 

Guvernului. Anunțul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni [Румунські 

підприємці за кордоном отримають гроші від уряду. Оголошення відділу для румунів 

усюди] / M. Iulia // Evenimentul zilei. – Bucureşti, 2022. – 27.09. – Режим доступу : 

https://evz.ro/antreprenorii-romani-din-strainatate-vor-primi-bani-din-partea-guvernului-

anuntul-departamentului-pentru-romanii-de-pretutindeni.html. 

Уряд Румунії вирішив виділити кошти для румунів, які живуть за кордоном, які 

вирішили створити проекти, які пов’язані з Румунією. Департамент у справах румунів 

повідомив, що майже 200 неурядових організацій за кордоном отримають гроші, 

зазначивши, що серед цільових груп румунів за кордоном є також українці. 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36984731-administracja-bidena-wnioskuje-do-kongresu-o-miliardy-dla-ukrainy
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36984731-administracja-bidena-wnioskuje-do-kongresu-o-miliardy-dla-ukrainy
http://en.people.cn/n3/2022/0910/c90000-10145617.html
https://evz.ro/antreprenorii-romani-din-strainatate-vor-primi-bani-din-partea-guvernului-anuntul-departamentului-pentru-romanii-de-pretutindeni.html
https://evz.ro/antreprenorii-romani-din-strainatate-vor-primi-bani-din-partea-guvernului-anuntul-departamentului-pentru-romanii-de-pretutindeni.html
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подій, які відбуваються в діаспорі. 

Видання виходить українською 

мовою. Головний офіс – Торонто. 

Вебсайт: https://meest-online.com/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українська 

газета 

Італійське щоденне видання 

української діаспори, яке 

найбільшою україномовною 

газетою, яка розповсюджується 

всією території Італії. З редакцією 

видання також співпрацюють 

численні дописувачі, що пишуть 

про життя українців у різних 

провінціях Італії. Редакція дотримує 

принципів незалежності та 

об'єктивності. З 2008 року працює 

інтернет-версія газети. Газета 

видається українською мовою. 

Головний офіс – Рим. Вебсайт: 

https://www.gazetaukrainska.com//. 
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Українське 

Слово 

Суспільно-політичний тижневик 

української діаспори, головний 

гравець на українському медіа-

ринку в США. Газета висвітлює 

життя українців як у Північній 

Америці та в діаспорі, так і в 

Україні. Видання виходить 

українською та англійською 

мовами. Головний офіс – Чикаго. 

Вебсайт: https://www.ukrslovo.net/. 

 

 

 

 

 

АВС 

Іспанська щоденна газета, одна з 

трьох найбільш читаних у країні. На 

сьогодні є головним рупором 

консервативних сил Іспанії. У своїх 

статтях та коментарях газета 

засуджує прагнення окремих регіонів 

країни до незалежності. Видання 

публікує статті іспанською мовою. 

Головний офіс – Мадрід. Вебсайт: 

https://www.abc.es/. 

 

 

 

 

 

 

Aftonbladet 

 

 

Шведська щоденна газета, яка визнає 

себе як незалежне соціал-

демократичне і найбільш поширене 

видання в Скандинавії. Виданан має 

інтернет-версію. З моменту свого 

створення газета незмінно входить до 

п'ятірки відвідуваних шведських 

вебсайтів у різних опитуваннях. 

Газета виходить шведською мовою. 

Головний офіс – Стокгольм. Вебсайт:  

https://www.aftonbladet.se/. 

 

 

 

 

Aktuálně.cz 

Чеська щоденна інтернет-газета, яка 

в даний час однією з найуспішніших 

в країні. Редакція випускає понад 100 

повідомлень на день (внутрішні та 

зарубіжні події, економіка, культура, 

спорт). Видання публікує статті 

чеською мовою Головний офіс – 

Прага. Вебсайт: 

https://zpravy.aktualne.cz/. 
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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/. 

 

 

 

 

 

 

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/. 

 

  Австрійська ліберальна газета, яка 

https://www.avvenire.it/
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Die Presse 

виходить щодня (крім неділі). Газета 

висвітлює питання внутрішньої та 

зовнішньої політики, економіки, 

спорту та ін. Газета доступна 

німецькою мовою. Головний офіс – 

Відень. Вебсайт: 

https://www.diepresse.com/ 

 

 

 

 

 

Dnevni avaz 

Найвпливовіша і найпопулярніша 

щоденна газета в Боснії і 

Герцеговині. Газета має відносну 

пробоснійську та пробоснійську 

позиції (правоцентристська). 

Видання публікує матеріали 

боснійською мовою. Головний офіс – 

Сараєво. Вебсайт: https://avaz.ba/. 

 

 

 

 

 

Дневник 

Болгарська ділова газета, яка 

видається з понеділка по п'ятницю. 

Газета пропонує огляд головних 

світових новин. Видання публікує 

матеріали болгарською та 

англійською мовами. Головний офіс 

– Софія. Вебсайт: 

https://www.dnevnik.bg/. 

 

 

 

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/. 
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El Mundo 

Іспанська щоденна газета, одна з 

найбільш популярних та 

авторитетних газет Іспанії. Газета 

підтримує ліберальну та 

правоцентристську редакторську 

політику, критикує Соціалістичну 

партію Іспанії та регіональних 

націоналістів і демонструє 

віддаленість від консервативних 

принципів. Видання виходить 

іспанською мовою. Головний офіс – 

Мадрід. Вебсайт: 

https://www.elmundo.es/. 

 

 

 

 

 

 

Evenimentul 

Zilei 

 

Румунська щодена інтерент-газета, 

одна з провідних газет у Румунії. 

Evenimentul Zilei – скорочено EVZ – 

відоме упередженим висвітленням 

подій і тим, що поширює думку того 

спонсора, який зараз її фінансує. 

Тому ідеологічна спрямованість 

видання також змінюється досить 

часто. Газета виходить румунською 

мовою. Головний офіс – Бухарест. 

Вебсайт: https://evz.ro/. 

 

 

 

 

Факти 

Болгарська щоденна інтернет-газета, 

яка основними принципами своєї 

діяльності проголошує 

представлення фактів такими, якими 

вони у висвітленні болгарських та 

зарубіжних новин, публікує також 

думки експертів. Газета виходить 

болгарською мовою. Головний офіс – 

Софія. Вебсайт: https://fakti.bg/. 

 

 

 

 

Focus 

Німецький інформаційно-політичний 

тижневий ілюстрований журнал. 

Вважається журналом ліберально-

консервативної спрямованості, 

орієнтований на середній клас 

німецького суспільства. Головний 

офіс – Берлін. Вебсайт: 

https://www.focus.de/. 
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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/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 правоцентриською. 

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/. 
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Le Monde 

Французька щоденна вечірня газета 

ліволіберальних поглядів. Видання є 

найбільш популярним серед 

французьких газет Франції. Газета 

публікує матеріали французькою 

мовою. Головний офіс – Париж. 

Вебсайт: https://www.lemonde.fr/. 

 

 

 

 

 

 

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/. 

https://www.lemonde.fr/
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Nepszava 

Угорська соціал-демократична 

щоденна газета лівого спрямування. 

Мова видання – угорська. Головний 

офіс – Будапешт. Вебсайт: 

https://www.nepszava.hu/. 

 

 

 

 

 

 

 

New York 

Post 

Одна з найстаріших та 

найвпливовіших щоденних газет 

США, яка висвітлює світові новини 

щодо політики, економіки, охорони 

здоров’я, культури, спорту тощо. 

Видання публікує статті англійською 

мовою. Головний офіс – Нью-Йорк. 

Вебсайт: https://nypost.com/. 

 

 

 

 

Nový Čas 

 

Словацька щоденна газета, яка є 

найбільш продаваною та найбільш 

читаною у Словаччині. Вона 

виходить щодня з понеділка по 

суботу, а щосуботи додається 

додаток Nový Čas víkend. Газета 

виходить словацькою мовою. 

Головний офіс – Братислава. 

Вебсайт: https://www.cas.sk/. 

 

 

 

 

 

People's Daily 

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/. 
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Политика 

Сербська щоденна газета, що є 

найстарішим виданням, яка досі 

знаходиться в обігу на Балканах, і 

вважається одним з 

найавторитетніших в Сербії. Це не 

лише інформаційне джерело, а й 

частина історії країни, свідок зміни 

епох та політичних режимів, 

представник її національних 

культурних інститутів та школи 

місцевої журналістики. Газета 

видається як кирилично сербською 

мовою, так і 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/. 

 

 

 

Рublico 

Португальська щоденна національна 

газета. Видання відоме як 

послідовник французької школи з 

великими текстами статей 

різнобічної проблематики. Мова 

видання – португальська. Головний 

офіс – Ліссабон. Вебсайт: 

https://www.publico.pt/. 

 

 

 

Rzeczpospolita 

Одна з найбільших щоденних 

польських газет. Видання має 

суспільно-політичний формат. 

Політична приналежність – 

ліберально-консервативна. Мова 

видання – польська. Головний офіс – 

Варшава. Вебсайт: https://www.rp.pl/. 

https://www.politika.rs/
https://www.politico.eu/
https://www.publico.pt/
https://www.rp.pl/
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Star 

Турецька щоденна інтернет-газета, 

яка входить до холдингу Star Medya 

Grubu, що належить близьким до 

правлячої Партії справедливості та 

розвитку Туреччини. Мова видання – 

турецька. Головний офіс – Стамбул. 

Вебсайт: https://www.star.com.tr/. 

 

  

The 

Independent 

Британське щоденне інтернет-

видання (до 2016 р. щоденна газета). 

Видання ідеологічно близьке до 

ліберально-демократичної партії, 

особливу увагу звертає на 

проблематику прав людини. Мова 

видання – англійська. Головний офіс 

– Лондон. Вебсайт: 

https://www.independent.co.uk/. 

 

 

 

 

The Guardiаn 

Британська щоденна газета. Видання 

дотримується ліво-центристської 

орієнтації, має попит серед 

ліберальних читацьких кіл Великої 

Британії і велику читацьку аудиторію 

по всьому світові. Мова видання – 

англійська. Головний офіс – Лондон. 

Вебсайт: 

https://www.theguardian.com/internatio

nal. 

 

 

 

 

The News 

Пакистанська щоденна газета, яка є 

однією з найбільших англомовних 

газет у Пакистані. Закордонне 

видання видається у Лондоні й 

призначене для пакистанської 

громади Сполученого Королівства. 

Мова газетного видання – англійська. 

Головний офіс – Карачі. Вебсайт: 

https://www.thenews.com.pk/. 

 

 

 

The Times of 

Israel 

Ізраїльська щоденна онлайн-газета, 

що висвітлює події в Ізраїлі, на 

Близькому Сході та у всьому 

єврейському світі. Мова видання – 

англійська. Головний офіс – 

Єрусалим. Вебсайт: 

https://www.star.com.tr/
https://www.independent.co.uk/
https://www.theguardian.com/international
https://www.theguardian.com/international
https://www.thenews.com.pk/
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https://www.timesofisrael.com/. 

 

 

 

 

 

Time 

Аамериканський журнал, що 

виходить двічі на місяць, відомий 

завдяки аналітичним коментарям з 

важливих питань світової та 

американської політики. Журнал 

публікує матеріали англійською 

мовою. Головний офіс – Нью-Йорк. 

Вебсайт: https://time.com/. 

 

 

 

 

 

Toronto Star 

Канадська щоденна газета, відома 

своєю лівоцентриською та соціал-

ліберальною спрямованістю. 

Видання публікує матеріали 

англійською мовою. Головний офіс – 

Торонто. Вебсайт: 

https://www.thestar.com/?redirect=true. 

 

 

 

 

 

 

Večernji list 

 

Хорватська щоденна вечірня газета, 

одна з найпопулярніших друкованих 

ЗМІ Хорватії. Газета підтримує 

репутацію консервативного 

правоцентристського видання. Мова 

видання – хорватська. Головний офіс 

– Загреб. Вебсайт: 

https://www.vecernji.hr/. 

 

https://www.timesofisrael.com/
https://time.com/
https://www.thestar.com/?redirect=true
https://www.vecernji.hr/
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