
USA schicken der Ukraine Mehrfachraketenwerfer [Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. 
дані. – Німеччина, 01.06.2022, 02:24. – Режим доступу: https://bit.ly/3xHU3iv (дата звернення: 
12.06.2022). – Загол. з екрана. 
США хочуть оснастити українські збройні сили реактивними системами залпового вогню. 
Високопоставлений урядовець заявив у вівторок увечері (за місцевим часом), що Україна має 
отримати систему «Хімар» з боєприпасами з дальністю дії 80 кілометрів. Президент США 
Дж. Байден у понеділок виключив поставку в Україну реактивних систем залпового вогню, які 
можуть досягти цілей у Росії. Проте у вівторок увечері він оголосив у статті для «Нью-Йорк 
Таймс», що поставить Україні «більш досконалі ракетні системи». 
 
USA liefern moderne Raketensysteme an die Ukraine [Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. 
дані. – Німеччина, 01.06.2022, 03:55. – Режим доступу: https://bit.ly/3HeyEAu (дата звернення: 
12.06.2022). – Загол. з екрана. 
США озброюють Україну передовими ракетними системами – із запевненнями, що вони не 
будуть використані для нападу на Росію. Дж. Байден наголошує, що його країна не хоче, щоб 
НАТО воювало з Росією. 
 
Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage [Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – 
Німеччина, 01.06.2022, 05:29. – Режим доступу: https://bit.ly/3mG0OL6 (дата звернення: 
12.06.2022). – Загол. з екрана. 
Російські війська збираються повністю взяти під контроль Луганську область на сході 
України. Це важлива військова ціль глави Кремля Путіна. З огляду на просування російських 
військ на сході своєї країни, президент України Володимир Зеленський подякував ЄС за 
запланований новий пакет санкцій і водночас закликав до нових каральних заходів. 
 
Scholz kündigt Lieferung von Luftverteidigungssystem an Ukraine an [Електронний ресурс] // Stern. 
– Електрон. дані. – Німеччина, 01.06.2022, 10:21. – Режим доступу: https://bit.ly/3xjWDK1 
(дата звернення: 12.06.2022). – Загол. з екрана. 
Федеральний канцлер Олаф Шольц (СДПН) оголосив, що найближчими тижнями в Україну 
надійдуть додаткові системи озброєння . Федеральний уряд вирішив, що Україна має отримати 
ЗРК Iris-T, заявив Шольц у середу під час загальних дебатів щодо бюджету на 2022 рік у 
Бундестазі. Це найсучасніша система протиповітряної оборони, яку має Німеччина. «Таким 
чином ми даємо можливість Україні захистити ціле місто від нальотів російської авіації», – 
констатує Олаф Шольц. 
 
Deutschland will Mehrfachraketenwerfer in Ukraine liefern [Електронний ресурс] // Stern. – 
Електрон. дані. – Німеччина, 01.06.2022, 12:01. – Режим доступу: https://bit.ly/3mA8sH4 (дата 
звернення: 12.06.2022). – Загол. з екрана. 
Німеччина хоче поставити Україні чотири реактивні системи залпового вогню зі складів 
Бундесверу. Німецькому пресовому агентству у середу з урядових кіл стало відомо, що це 
відбувається у тісній координації зі США, які також візьмуть на себе навчання українських 
військових на системах. До кінця місяця планується доставити важке озброєння, яке може 
вражати цілі на великій відстані. 
 
Unter russischer Besatzung: Das Leben in Mariupol nach dem Fall [Електронний ресурс] // Stern. 
– Електрон. дані. – Німеччина, 01.06.2022, 15:45. – Режим доступу: https://bit.ly/3NHHeKA 
(дата звернення: 12.06.2022). – Загол. з екрана. 
До війни в Україні Маріуполь був найбільшим портовим містом на Азовському морі з 
населенням 400 тис. Але після більш ніж трьох місяців війни від мегаполісу майже нічого не 
залишилося. За даними, 90 відсотків міста було зруйновано. Порт також сильно постраждав. З 
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16 по 20 травня всі українські бійці здалися. Вони були одними з останніх бастіону, що 
закріпився на Азовському металургійному заводі. Відтоді в російському полоні перебували 
близько 2500 українських бійців. Для них це виглядає погано: їм загрожує звинувачення у 
воєнних злочинах. За словами проросійських сепаратистів, їх навіть можуть стратити. 
 
Drewello M. Ein «schrecklicher Albtraum»: Ärzte schildern Behandlung verwundeter Zivilisten in 
der Ukraine [Електронний ресурс] / M. Drewello // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 
01.06.2022, 16:13. – Режим доступу: https://bit.ly/3tynn8r (дата звернення: 12.06.2022). – 
Загол. з екрана. 
Жертвами війни в Україні вже стали тисячі мирних жителів. Лікарні на сході країни 
знаходяться під великим тиском. Для лікарів ця робота є величезним фізичним та емоційним 
навантаженням. Міжнародна організація допомоги «Лікарі без кордонів» також займається 
доглядом за пораненими. За допомогою спеціально обладнаного потяга, у якому навіть є 
реанімаційне відділення, працівники MSF доставляють поранених із зон бойових дій сходу 
України на лікування в безпечніший захід країни. 
 
«Öl ins Feuer»: Kreml warnt nach angekündigten US-Raketenwerfern vor USA-Russland-
Konfrontation [Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 01.06.2022, 20:36. 
– Режим доступу: https://bit.ly/3OanfUE (дата звернення: 12.06.2022). – Загол. з екрана. 
День 98 російського вторгнення в Україну: російські війська, схоже, знаходяться на межі 
повного контролю над Луганською областю на сході України. За словами українського 
губернатора, більша частина Сіверодонецька зараз під контролем Росії. Проте українські 
захисники не здалися. 90 відсотків будівель у місті пошкоджено, з колишніх 100 000 жителів 
залишилося 12 000. Тим часом США оголосили, що все-таки оснастить Україну важкими 
ракетними установками. 
 
Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage [Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – 
Німеччина, 02.06.2022, 05:24. – Режим доступу: https://bit.ly/39l7Ce4 (дата звернення: 
12.06.2022). – Загол. з екрана. 
Новий пакет санкцій ЄС проти Росії через загарбницьку війну проти України не може набути 
чинності через чергове заперечення з боку Угорщини. Уряд Будапешта вимагає скасувати 
заплановані каральні заходи щодо глави РПЦ Патріарха Кирила. Це підтвердили кілька 
дипломатів у Брюсселі з німецького прес-агентства. Вихід із цієї дипломатичної блокади 
спочатку був неясним у четвер. Екс-канцлер А. Меркель вперше розповідає про війну в 
Україні. 
 
Melnyk: Können Scholz endlich «von Herzen» Danke sagen [Електронний ресурс] // Stern. – 
Електрон. дані. – Німеччина, 02.06.2022, 07:05. – Режим доступу: https://bit.ly/3xmy7rN (дата 
звернення: 12.06.2022). – Загол. з екрана. 
Лід «проламався», сказав посол України А. Мельник після заяви Берліна про доставку до 
Києва сучасної системи протиповітряної оборони. Це означає «поворотний момент для 
України». 
 
Baerbock spricht klar von Ziel eines «Sieges» der Ukraine gegen Russland [Електронний ресурс] 
// Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 02.06.2022, 10:12. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3zxkecT (дата звернення: 12.06.2022). – Загол. з екрана. 
На відміну від канцлера Олафа Шольца (СДПН), федеральний міністр закордонних справ 
Анналена Бербок чітко заявила, що перемога України у війні проти Росії є політичною метою. 
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Selenskyj: Ukraine ist de facto schon EU-Mitglied [Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. 
– Німеччина, 02.06.2022, 11:42. – Режим доступу: https://bit.ly/3aSm4Lf (дата звернення: 
12.06.2022). – Загол. з екрана. 
За словами Президента Володимира Зеленського, Україна вже вважає себе частиною 
Європейського Союзу. «Україна вже стала де-факто членом ЄС, – сказав В. Зеленський у 
відеозверненні до парламенту Люксембургу. – Я вважаю, що Україна вже своїми діями 
показує, що вона відповідає європейським критеріям». В. Зеленський був переконаний, що 
Люксембург працюватиме над тим, щоб у червні Україна могла отримати офіційний статус 
кандидата на вступ до ЄС і «прискореним процесом стати членом ЄС». 
 
Ukraines First Lady Selenska: Wenn wir Gebiete abgeben, geben wir unsere Freiheit ab 
[Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 02.06.2022, 16:34. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3NLfdBF (дата звернення: 12.06.2022). – Загол. з екрана. 
Дружина Президента України Володимира Зеленського Олена Зеленська дала інтерв’ю 
американському телеканалу ABC. Вона розповіла про війну в Україні, її наслідки та боротьбу 
за території. 
 
Kramper G. Nach Netzauftritt – Putins vermeintlich «bester» Sniper in der Ukraine gefallen 
[Електронний ресурс] / G. Kramper // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 02.06.2022, 17:57. 
– Режим доступу: https://bit.ly/3ObmR86 (дата звернення: 12.06.2022). – Загол. з екрана. 
Снайпера Олександра Кислінського в Росії відзначили за вчинки в Україні та ненависть до 
«нацистів». Всього через кілька днів після того, як фото та відео показали його в дії, Олександр 
Кислінський загинув. 
 
In der Ukraine ist seit 100 Tagen Krieg [Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – 
Німеччина, 03.06.2022, 05:31. – Режим доступу: https://bit.ly/3Ocv78e (дата звернення: 
12.06.2022). – Загол. з екрана. 
Україні довелося захищатися від російських атак протягом 100 днів. НАТО побоюється, що 
війна у Східній Європі триватиме довго: огляд розвитку подій. 
 
Drewello M. Verstörend, erschreckend und unendlich traurig: Bilder aus 100 Tagen Krieg in der 
Ukraine [Електронний ресурс] / M. Drewello // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 03.06.2022, 
06:12. – Режим доступу: https://bit.ly/3Qkn770 (дата звернення: 12.06.2022). – Загол. з екрана. 
24 лютого Росія розв'язала один з найбільших військових конфліктів у Європі з часів Другої 
світової війни. Станом на п’ятницю війна в Україні триває вже сто днів. За даними Верховного 
комісара ООН з прав людини, з початку російського вторгнення до 1 червня включно було 
вбито 4169 мирних жителів  і 4982 отримали поранення. З них 1569 чоловіків, 1034 жінки, 98 
дівчат і 100 хлопчиків, а також 69 дітей та 1279 дорослих невідомої статі. Проте комісар 
припускає, що фактичні цифри значно вищі. 
 
Melnyk dringt auf schnellere Waffenlieferungen [Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. 
– Німеччина, 03.06.2022, 08:00. – Режим доступу: https://bit.ly/3HfZlol (дата звернення: 
12.06.2022). – Загол. з екрана. 
Німеччина хоче постачати Україні важке озброєння у війні проти Росії, включаючи реактивні 
системи залпового вогню. Посол України Андрій Мельник заявив, що екстрадиція 
відбувається недостатньо швидко. За останні кілька тижнів федеральний уряд вже взяв два 
зобов’язання щодо поставок важкого озброєння: 50 зенітних танків Gepard та 7 Panzerhaubitzen 
2000 – сучасних артилерійських установок з радіусом дії 40 кілометрів – мають бути 
доставлені в Україну. Але вони ще туди не дійшли. Протягом останніх тижнів опозиція 
неодноразово звинувачувала О. Шольца в ваганні. 
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Angriffe, Flüchtende, Atomkraftwerke und Gas-Anteil: Grafiken zum Konflikt in der Ukraine 
[Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 03.06.2022, 12:30. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3HdVKHj (дата звернення: 12.06.2022). – Загол. з екрана. 
Подана інфографіка про збройний конфлікт в Європі, яка показує, де відбувалися атаки досі 
та як українські військові порівнюються з російською армією. Містить огляд спірних 
територій, попередніх переміщень біженців та частки носіїв російської мови в загальній 
українському населенні. Останні карти показують, як було створено НАТО у Східній Європі 
та як ядерна зброя поширюється по всьому світу. Проте оборонний альянс вже оголосив про 
збільшення своєї присутності на східному фланзі. 
 
Selenskyj zeigt sich 100 Tage nach russischer Invasion siegesgewiss [Електронний ресурс] // Stern. 
– Електрон. дані. – Німеччина, 03.06.2022, 15:03. – Режим доступу: https://bit.ly/3O3rjFW 
(дата звернення: 12.06.2022). – Загол. з екрана. 
Через сто днів після початку російської загарбницької війни проти України українське 
керівництво показало впевненість у перемозі. «Перемога буде за нами», – заявив Президент 
Володимир Зеленський. 
 
Schillat F. Die Sorge vor der Kriegsmüdigkeit wächst. Das spielt Putin in die Hände [Електронний 
ресурс] / F. Schillat // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 03.06.2022, 17:27. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3NKSR39 (дата звернення: 12.06.2022). – Загол. з екрана. 
В Україні вже 100 днів точиться жорстока війна, але все більше уваги приділяється іншим 
проблемам. Є ознаки певної втоми від війни. Це вигідно В. Путіну. Своїми регулярними 
промовами та щоденними відеозверненнями В. Зеленський намагається тримати Україну в 
центрі уваги Заходу. Це постійний бунт проти слабшого інтересу до війни. 
 
Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage [Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – 
Німеччина, 04.06.2022, 06:11. – Режим доступу: https://bit.ly/3HeDnlG (дата звернення: 
12.06.2022). – Загол. з екрана. 
В Україні починається 101 день війни. Коли настав час повернутися за стіл переговорів? 
Західні країни починають думати про це. За даними українського Генштабу, російська армія 
збирає сили для наступу на місто Слов’янськ. Військові розповіли у Facebook про до 20 
російських тактичних батальйонних груп (БТГ). Це бойові частини з броньованою піхотою, 
артилерією та протиповітряною обороною; вони налічують від 600 до 800 воїнів. Поданий 
огляд подій. 
 
Kiew glaubt an Kriegsende in zwei bis sechs Monaten [Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. 
дані. – Німеччина, 04.06.2022, 07:40. – Режим доступу: https://bit.ly/3zxpEEA (дата звернення: 
12.06.2022). – Загол. з екрана. 
В адміністрації Президента України прогнозують, що російська загарбницька війна може 
тривати до півроку. «Це може зайняти ще два-шість місяців», – сказав радник президента 
України Михайло Подоляк в інтерв'ю опозиційному російському інтернет-порталу «Медуза» 
в п'ятницю ввечері, з огляду на можливу тривалість війни. Зрештою, це залежить від того, як 
зміняться настрої в суспільствах Європи, України та Росії. «Переговори будуть лише тоді, 
коли ситуація на полі бою зміниться і Росія більше не буде відчувати, що вона може диктувати 
умови», – сказав М. Подоляк. 
 
Drewello M. «Ich will nicht zurück, um zu töten und getötet zu werden»: Warum ein russischer 
Soldaten den Einsatz verweigert [Електронний ресурс] / M. Drewello // Stern. – Електрон. дані. – 
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Німеччина, 04.06.2022, 11:23. – Режим доступу: https://bit.ly/3aMdLAs (дата звернення: 
12.06.2022). – Загол. з екрана. 
Незважаючи на свою величезну військову перевагу, Росії не вдалося зламати опір України 
навіть після 100 днів війни. Однією з причин цього є низький моральний дух кремлівських 
військ. Знову і знову з’являються повідомлення про російських солдатів, які не хочуть 
воювати проти своїх сусідів. Також кажуть про відмову підкорятися наказам та диверсії. 
 
Kramper G. Unsanftes Erwachen – plötzlich liefert der Westen Waffen großer Reichweite, was steckt 
hinter dem Sinneswandel? [Електронний ресурс] / G. Kramper // Stern. – Електрон. дані. – 
Німеччина, 04.06.2022, 15:31. – Режим доступу: https://bit.ly/3aWiZd2 (дата звернення: 
12.06.2022). – Загол. з екрана. 
Близько 100 днів тому Росія вторглася в Україну. Захід швидко надав Києву військову 
допомогу. З маленькою, але розумною зброєю. Переносні протитанкові ракети та ПЗРК були 
розроблені для зупинки російських військ. На Заході з цього приводу була згода, але поза цим 
панували хаос і одинаки. Одні країни постачали бронетранспортери, інші наполягали на тому, 
що НАТО нібито не хоче посилати БТР. Війна в Україні може призвести до глобального 
голоду та фінансової кризи.  
 
Ukraine meldet Erfolge bei Verteidigung von Sjewjerodonezk [Електронний ресурс] // Stern. – 
Електрон. дані. – Німеччина, 04.06.2022, 16:26. – Режим доступу: https://bit.ly/3O74st7 (дата 
звернення: 12.06.2022). – Загол. з екрана. 
За даними українських джерел, Збройні сили України досягли невеликих успіхів в обороні 
стратегічно важливого міста Сєвєродонецька на сході країни. Росія кидає усю вагу і свої 
резерви в битву за місто, заявив у суботу губернатор Луганської області Сергій Гайдай. Проте 
українські війська «зараз відштовхують їх». Тим часом українська добровольча бригада 
повідомила про загибель німецького бійця в її лавах. 
 
Schüller Ya. Der Westen setzt sich den «Sieg der Ukraine» zum Ziel – doch was heißt das eigentlich? 
[Електронний ресурс] / Ya. Schüller // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 05.06.2022, 12:43. 
– Режим доступу: https://bit.ly/39etuI5 (дата звернення: 12.06.2022). – Загол. з екрана. 
Удача обернулася. 100 днів тому ніхто не очікував, що Захід змусить Україну перемогти. Але 
що взагалі означає «перемога»? А як це може виглядати в Україні? 
 
Erste Angriffe auf Kiew seit Ende April [Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – 
Німеччина, 05.06.2022, 12:46. – Режим доступу: https://bit.ly/3tvayf8 (дата звернення: 
12.06.2022). – Загол. з екрана. 
Вперше за більше ніж місяць російські війська обстріляли столицю України Київ. Хоча 
українська сторона говорила про пошкоджену залізничну інфраструктуру, Москва повідомила 
про цілеспрямоване знищення танків, щойно доставлених з-за кордону. Водночас президент 
Росії Володимир Путін застеріг західні країни від поставок в Україну ракет великої дальності. 
 
Papst ruft zu «echten Verhandlungen» in Ukraine-Konflikt auf [Електронний ресурс] // Stern. – 
Електрон. дані. – Німеччина, 05.06.2022, 14:43. – Режим доступу: https://bit.ly/3O6rUa2 (дата 
звернення: 12.06.2022). – Загол. з екрана. 
Зважаючи на бойові дії в Україні, які тривають уже сто днів, Папа Франциск знову закликав 
до справжніх переговорів. «Будь ласка, не занурюйте людство в руїну», – сказав глава 
Католицької Церкви в неділю перед 25 000 віруючих у Римі. Він закликав «тих, хто несе 
відповідальність у країнах» розпочати «справжні переговори щодо припинення вогню та 
сталого вирішення» конфлікту. 
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Neue Raketenangriffe auf Kiew – Putin warnt Westen vor Lieferung von Langstreckenraketen 
[Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 05.06.2022, 20:21. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3NL3q6m (дата звернення: 12.06.2022). – Загол. з екрана. 
День 102 російського вторгнення в Україну:  запекла битва за Сєвєродонецьк триває, оскільки 
Україна повідомляє про другий день поспіль територіальні завоювання міста. Водночас 
повідомляють про ракетні обстріли з Києва та околиць української столиці. 
 
Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage [Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – 
Німеччина, 06.06.2022, 05:44. – Режим доступу: https://bit.ly/3aWP3xp (дата звернення: 
12.06.2022). – Загол. з екрана. 
Під час візиту неподалік фронту В. Зеленський підбадьорив бійців. Водночас, з огляду на 
проблему біженців у власній країні, він закликає до швидкого припинення війни. Подано 
короткий огляд подій. 
 
Dickentmann M. Wenn kaum ein Stein mehr auf dem anderen ist – Vorher-Nachher-Bilder zeigen 
massive Kriegsschäden [Електронний ресурс] / M. Dickentmann // Stern. – Електрон. дані. – 
Німеччина, 06.06.2022, 08:33. – Режим доступу: https://bit.ly/3xH5aXN (дата звернення: 
12.06.2022). – Загол. з екрана. 
Минуло понад 100 днів з моменту вторгнення російських військ в Україну. Відтоді незліченні 
відео та зображення задокументували війну, яка принесла смерть, страждання та руйнування 
сотням тисяч людей у країні. У багатьох місцях атаки Росії були або є настільки жорстокими, 
що, враховуючи пошкодження, важко уявити, як це місце виглядало до війни. Подані знімки 
«до» і «після», на яких видно величезні пошкодження внаслідок війни. 
 
Kulturstaatsministerin Roth zu Besuch in Odessa [Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. 
– Німеччина, 06.06.2022, 16:04. – Режим доступу: https://bit.ly/3xGKnol (дата звернення: 
12.06.2022). – Загол. з екрана. 
У понеділок до Одеси з дводенним візитом прибула державний міністр культури Клаудія Рот. 
Політик Зелених – перший член федерального уряду, який побував у портовому місті на 
Чорному морі після початку російської загарбницької війни проти України. К. Рот перебуває 
в Одесі на запрошення міністра культури України Олександра Ткаченка. «У місті неймовірна 
кількість культури. Ми хочемо показати, що ми там, – сказав пані Рот, – ми хочемо показати, 
як атакують культуру». Вона хоче дізнатися в Одесі, як виглядає війна, не кажучи про важке 
озброєння. Пропозиції гуманітарної допомоги досі рідко згадуються в дебатах. 
 
USA verdächtigen Russland des Diebstahls ukrainischen Getreides [Електронний ресурс] // Stern. 
– Електрон. дані. – Німеччина, 07.06.2022, 00:12. – Режим доступу: https://bit.ly/3MJTxV8 
(дата звернення: 12.06.2022). – Загол. з екрана. 
Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив підозру, що Росія краде українське зерно для 
власної вигоди. Повідомлення про те, що Росія конфіскує українське зерно, щоб продати його 
самій, Е. Блінкен у понеділок у Вашингтоні назвав достовірними. Він також звинуватив 
Москву в спробі шантажувати світ, блокуючи експорт українського зерна. 
 
Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage [Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – 
Німеччина, 07.06.2022, 05:41. – Режим доступу: https://bit.ly/3Hcevet (дата звернення: 
12.06.2022). – Загол. з екрана. 
Після відвідування фронту В. Зеленський дав зрозуміти, що захисники незалежності країни – 
герої. Він також бачить у цьому причину для швидкого вступу до ЄС. Подано короткий огляд 
подій. 
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Schmitz S. Militärexperte Masala hält «Partisanenoffensive» für möglich [Електронний ресурс] / 
S. Schmitz // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 07.06.2022, 05:41. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3aUQgW8 (дата звернення: 12.06.2022). – Загол. з екрана. 
За словами військового експерта Карла Масали, українським збройним силам бракує 
необхідного озброєння для контрнаступу, щоб відбити захоплені Росією території. 
 
Präsident Selenskyj hält ein Ende des Ukraine-Krieges nur auf dem «Schlachtfeld» für möglich 
[Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 07.06.2022, 19:27. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3xfzHLK (дата звернення: 12.06.2022). – Загол. з екрана. 
104 день російського вторгнення в Україну:  на сході країни тривають запеклі бої. За словами 
Президента України В. Зеленського, обидві сторони зазнали великих втрат. Російські військові 
за підтримки сепаратистів стверджують, що вони на межі повного захоплення міста 
Святогірськ. Сьогодні, вперше з початку війни, канцлер Олаф Шольц відвідує Литву, країну 
НАТО, яка межує з Росією і відчуває особливу загрозу з боку ядерної енергії. 
 
Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage [Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – 
Німеччина, 08.06.2022, 05:37. – Режим доступу: https://bit.ly/3aURxMU (дата звернення: 
12.06.2022). – Загол. з екрана. 
На сході України тривають запеклі бої. За словами Володимира Зеленського, російські війська, 
незважаючи на свою перевагу, ще не досягли прориву. На Донбасі тривають вуличні бої, і 
Росія, очевидно, хоче закріпити свої позиції на півдні. Подано короткий огляд подій. 
 
Russland gibt Ukraine Schuld an Getreideblockade [Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. 
дані. – Німеччина, 08.06.2022, 12:52. – Режим доступу: https://bit.ly/3aOXOcJ (дата 
звернення: 12.06.2022). – Загол. з екрана. 
У суперечці про блокаду українського зерна в чорноморських портах Росія заперечує будь-яку 
відповідальність. Під час візиту до Туреччини міністр закордонних справ Сергій Лавров 
звинуватив у цьому саму Україну. Україна поки що відмовляється замінювати свої порти або 
іншим чином пропускати вантажні судна, заявив Лавров після зустрічі з міністром 
закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу в Анкарі. Конкретних результатів, як, 
наприклад, створення коридору безпеки, зустріч не принесла. 
 
Ukraine: Kampf um Sjewjerodonezk gleicht «Mission Impossible» [Електронний ресурс] // Stern. – 
Електрон. дані. – Німеччина, 08.06.2022, 14:48. – Режим доступу: https://bit.ly/3xHxpqr (дата 
звернення: 12.06.2022). – Загол. з екрана. 
За словами відповідального губернатора області, українським збройним силам, можливо, 
доведеться вивестися із запеклого міста Сіверодонецьк на сході України. Стратегічно важливе 
місто цілодобово бомбардують російські війська, повідомив у середу на телеканалі "1+1" 
губернатор Луганської області Сергій Гайдай. Раніше він називав оборону міста «неможливою 
місією». При цьому Гайдай підкреслив, що відхід від Сіверодонецька не означатиме, що 
Україна остаточно відмовиться від міста, адже уже частково контролюється російськими 
військами. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив у вівторок, що російські збройні сили 
повністю контролюють житлові райони міста. Проте російська армія продовжує намагатися 
завоювати промисловий район та навколишні населені пункти. 
 
Der Bosporus als Schlupfloch für russischen Warenhandel [Електронний ресурс] // Stern. – 
Електрон. дані. – Німеччина, 08.06.2022, 17:09. – Режим доступу: https://bit.ly/3OqWxr5 (дата 
звернення: 12.06.2022). – Загол. з екрана. 

https://bit.ly/3aUQgW8
https://bit.ly/3xfzHLK
https://bit.ly/3aURxMU
https://bit.ly/3aOXOcJ
https://bit.ly/3xHxpqr
https://bit.ly/3OqWxr5


Незважаючи на війну в Україні, судноплавство в Босфорі триває майже безперешкодно. 
Європейський Союз ввів ембарго на російський імпорт. Тим не менш, вантажні судна під 
«зручними» прапорами щодня їздять до російських портів у Чорному морі. 
 
Gesandter Selenskyjs rechnet mit EU-Kandidatenstatus [Електронний ресурс] // Stern. – 
Електрон. дані. – Німеччина, 09.06.2022, 04:57. – Режим доступу: https://bit.ly/3O7ahXv (дата 
звернення: 12.06.2022). – Загол. з екрана. 
Після дводенних переговорів у Берліні спецпредставник президента України Володимира 
Зеленського з питань перспектив членства в ЄС висловив упевненість, що його країна отримає 
статус кандидата в Європейський Союз . 
 
Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage [Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – 
Німеччина, 09.06.2022, 05:46. – Режим доступу: https://bit.ly/3tvZ5Mf (дата звернення: 
12.06.2022). – Загол. з екрана. 
Президент України Володимир Зеленський називає запеклу битву за Сіверодонецьк однією з 
найважчих битв у війні з Росією. Після більш ніж трьох місяців боїв захоплення стратегічно 
важливого міста може означати попереднє рішення у боротьбі за Донбас. Російські війська 
можуть взяти під контроль Луганську область на сході України. Це важлива військова мета 
В. Путіна. 
 
Russen beschießen Chemiefabrik in Sjewjerodonezk [Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. 
дані. – Німеччина, 09.06.2022, 09:28. – Режим доступу: https://bit.ly/3mWEcGF (дата 
звернення: 12.06.2022). – Загол. з екрана. 
Як повідомляють українські джерела, російські війська на сході України продовжують атаку 
на житлові та промислові райони міста Сєвєродонецьк , що охоплює серйозні конфлікти. 
Внаслідок обстрілу хімічного заводу «Азот» загинули четверо людей, написав у четвер у 
соцмережі Telegram губернатор Луганської області Сергій Гайдай. За даними українських 
джерел, об’єкт використовується сотнями мирних жителів як бомбоукриття. Однак наразі 
немає загрози такого оточення з боку російських військ, як донедавна було в портовому місті 
Маріуполь. 
 
Scholz befürchtet langwierigen Krieg in der Ukraine [Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. 
дані. – Німеччина, 09.06.2022, 14:32. – Режим доступу: https://bit.ly/3xF4Jy6 (дата звернення: 
12.06.2022). – Загол. з екрана. 
Канцлер Олаф Шольц (СДПН) побоюється, що війна Росії проти України триватиме довго. 
Президент Росії Володимир Путін поки не зрозумів, що його плани не спрацюють, заявив 
Шольц в інтерв'ю радіостанції «Antenne Bayern». 
 
Ausländer in ukrainischer Armee zum Tod verurteilt [Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. 
дані. – Німеччина, 09.06.2022, 16:55. – Режим доступу: https://bit.ly/3aUVwZS (дата 
звернення: 12.06.2022). – Загол. з екрана. 
Верховний суд сепаратистської Донецької народної республіки (ДНР) засудив до смертної 
кари трьох іноземних бійців у лавах Збройних сил України як найманців. Як повідомляє 
російське інформаційне агентство ТАСС, смертна кара буде винесена за «всі злочини разом 
узяті». Обвинуваченими є двоє британців і один марокканець. 
 
Krieg in der Ukraine: So ist die Lage [Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – 
Німеччина, 10.06.2022, 06:00. – Режим доступу: https://bit.ly/3tuA7gs (дата звернення: 
12.06.2022). – Загол. з екрана. 
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На тлі війни проти Росії Україна підтверджує свій курс на ЄС. Дорога довга – і бій ще далеко. 
Висвітлені поточні події. 
 
Kripo untersucht mögliche Kriegsverbrechen in Ukraine [Електронний ресурс] // Stern. – 
Електрон. дані. – Німеччина, 10.06.2022, 10:31. – Режим доступу: https://bit.ly/3O5h4kA (дата 
звернення: 12.06.2022). – Загол. з екрана. 
Берлінська поліція розслідує три випадки можливих військових злочинів в Україні. Якщо 
Управління кримінальної поліції землі (LKA) встановить первинну підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення та розпочне розслідування. Берлінська поліція фіксує 
військові злочини російської армії в Україні лише в тому випадку, якщо про них спеціально 
повідомляється в Берліні. 
 
Gouverneur: Verurteilte Briten waren reguläre Soldaten [Електронний ресурс] // Stern. – 
Електрон. дані. – Німеччина, 10.06.2022, 11:47. – Режим доступу: https://bit.ly/3mCgC1p 
(дата звернення: 12.06.2022). – Загол. з екрана. 
Проросійські сепаратисти засудили іноземних бійців до страти. Британські чоловіки мали 
офіційний статус, каже губернатор Луганської області Сергій Гайдай і посилається на 
Женевську конвенцію. 
 
Berlin verurteilt Todesstrafe für ausländische Kämpfer in pro-russischer Gefangenschaft 
[Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 10.06.2022, 13:47. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3tyDoez (дата звернення: 12.06.2022). – Загол. з екрана. 
Уряд Німеччини різко розкритикував смертні вироки, винесені трьом іноземним бойовикам у 
регіоні на сході України, який контролюють проросійські повстанці. 
 
Regierung bleibt vage beim Zeitpunkt von Waffenlieferungen [Електронний ресурс] // Stern. – 
Електрон. дані. – Німеччина, 10.06.2022, 14:05. – Режим доступу: https://bit.ly/3O5mtbq (дата 
звернення: 12.06.2022). – Загол. з екрана. 
Незважаючи на заклики України до більшої чіткості щодо термінів доставки важких систем 
озброєння в країну, яку атакує Росія, уряд Німеччини зберігає мовчання. Речник уряду 
Штеффен Гебестрейт у Берліні в п'ятницю сказав, що з організаційних причин і проблем 
безпеки говорити про графіки складно. 
 
Schweiz übernimmt neue EU-Sanktionen – Ukraine meldet Angriffe auf russische Stellungen 
[Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 10.06.2022, 21:44. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3QgZ20v (дата звернення: 12.06.2022). – Загол. з екрана. 
107 день російського вторгнення в Україну: Президент України Володимир Зеленський 
продовжує розглядати ситуацію своєї країни у війні проти російських загарбників як складну. 
За його словами, на полі бою на сході країни українська армія мужньо бореться з ворогом. Тим 
часом Володимир Путін у Москві ставить збройний конфлікт на той самий рівень, що й 
Північну війну за царя Петра I – і говорить про повернення російської землі. 
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