
Ukraine: Russische Soldaten aus Tschernobyl abgezogen [Електронний ресурс] // Stern. – 
Електрон. дані. – Німеччина, 01.04.2022, 01:16. – Режим доступу: https://bit.ly/3lbP6ai (дата 
звернення: 11.05.2022). – Загол. з екрана. 
Після тижнів окупації російські збройні сили покинули руїни Чорнобильської АЕС, взявши з 
собою заручників, за даними українських джерел. 
  
Kruse N. Bundesregierung bietet «Sicherheitsgarantien» für Ukraine – was genau bedeutet das? 
[Електронний ресурс] / N. Kruse // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 01.04.2022, 08:38. – 
Режим доступу: https://bit.ly/3wrVRu1 (дата звернення: 11.05.2022). – Загол. з екрана. 
Олаф Шольц та Анналена Бербок можуть уявити, як надати Україні гарантії безпеки. Що це 
означає? Чи була б Німеччина готова взятися за зброю в разі потреби? США і Франція 
помітно маломовні. 
  
Magnete ziehen Metall aus Wunden: Ukrainisches Militärkrankenhaus zeigt harten Kriegsalltag 
[Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 01.04.2022, 10:06. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3LiRfMe (дата звернення: 11.05.2022). – Загол. з екрана. 
Сотні тисяч українців виступають проти російської загарбницької війни. У військовому 
госпіталі в українському місті Запоріжжя лікують найважчі поранення. Подано відеоматеріал 
про важкі будні клініки. 
  
Russland wirft Ukraine erstmals seit Kriegsbeginn Luftangriff auf russisches Gebiet vor 
[Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 01.04.2022, 11:15. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3NfENOz (дата звернення: 11.05.2022). – Загол. з екрана. 
За російською інформацією, Україна за допомогою військових вертольотів атакувала склад 
пального в Білгороді, Російська Федерація, неподалік кордону. Вперше з початку війни 24 
лютого Росія звинуватила Україну в авіаударі по території Росії. За словами джерел, у 
п’ятницю два українських військових гелікоптери обстріляли склади пального. Перед атакою 
гелікоптери пролетіли над кордоном з Росією на малій висоті. Внаслідок вибуху на 
резервуарному парку постраждали двоє робітників. Частину міста, що знаходиться поблизу 
кордону з Україною, евакуювали. Російська нафтова компанія «Роснефть», якій належить 
паливний склад, повідомила, що пожежа була, але постраждалих немає. Ніяких подробиць 
інциденту компанія не повідомила. 
  
Wüstenberg D. DDR-Schützenpanzer für die Ukraine – Bundesregierung gibt ihr Go 
[Електронний ресурс] / D. Wüstenberg // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 01.04.2022, 
13:59. – Режим доступу: https://bit.ly/3lezuTE (дата звернення: 11.05.2022). – Загол. з екрана. 
Федеральний уряд схвалив поставку в Україну бронетранспортерів. Речник Федерального 
міністерства оборони підтвердив відповідне повідомлення газети «Welt» інформаційному 
агентству DPA. Відповідно, українські ЗСУ мають отримати 56 бойових броньованих машин 
типу «ПбВ-501» (раніше «БМП-1»). Транспортні засоби спочатку були зі складу 
Національної народної армії НДР і спочатку перейшли у володіння Бундесверу разом з 
німецькою єдністю. 
  
Kramper G. RGW90 – Ukraine bekommt weitere 2650 Panzerabwehrwaffen aus Deutschland 
[Електронний ресурс] / G. Kramper // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 01.04.2022, 18:27. 
– Режим доступу: https://bit.ly/3lbhZUa (дата звернення: 11.05.2022). – Загол. з екрана. 
Після Panzerfaust 3 Україна отримає від Німеччини 2650 одиниць протитанкової зброї 
RGW90. Хоча Panzerfaust постачався зі складу Бундесверу, RGW90 поставляється 
безпосередньо від виробника Dynamit Nobel Defense (DND). Нобель також виготовляє 
Panzerfaust 3. Обидві системи не є протитанковими керованими ракетами, які незалежно 
відстежують свою ціль, як Javelin, TOW або старіша система Milan. 
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Selenskyj: Lage im Osten äußerst schwierig – kündigt aktivere Verteidigung an [Електронний 
ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 02.04.2022, 11:49. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3wtne6P (дата звернення: 11.05.2022). – Загол. з екрана. 
Конвой Міжнародного Червоного Хреста хоче зробити чергову спробу евакуації мирного 
населення з обложеного порту Маріуполя. У п’ятницю команді МКЧХ довелося припинити 
рятувальну операцію, спрямовану на супроводження колони з 54 українських автобусів та 
приватних автомобілів з міста. Евакуацію з Маріуполя схвалили обидві сторони, йдеться у 
повідомленні МКЧХ. За словами віце-прем’єр-міністра України, на суботу заплановано сім 
гуманітарних коридорів для евакуації людей з обложених районів. У суботу ввечері 
повідомлялося про напади росіян з інших регіонів. Ситуація на сході країни залишається 
надзвичайно важкою, заявив президент України Володимир Зеленський у телевізійному 
виступі. Російські війська висунулися на Донбас і Харків для підготовки нових ударів. На 
супутникових знімках у четвер видно виведення військової техніки та техніки з аеропорту 
Антонова на північний захід від Києва. 
  
Papst Franziskus beklagt russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine [Електронний ресурс] 
// Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 02.04.2022, 13:46. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3yFhlGD (дата звернення: 11.05.2022). – Загол. з екрана. 
На початку свого візиту на Мальту Папа Франциск різко розкритикував загарбницьку війну 
Росії проти України. 
  
Ukraine: Armee gewinnt Kontrolle über «gesamte Region Kiew» zurück [Електронний ресурс] 
// Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 02.04.2022, 20:37. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3wrzS6A (дата звернення: 11.05.2022). – Загол. з екрана. 
За даними уряду, українська армія відновила повний контроль над регіоном навколо столиці 
Києва . «Від окупантів звільнено Ірпінь, Бучу, Гостомель та всю Київську область», – 
написала у суботу у Facebook заступник міністра оборони Ганна Маляр. Останніми днями 
російські війська відійшли з околиць Ірпіня та Бучі на північний захід від Києва після 
невдалої спроби оточити українську столицю. Передмістя було сильно пошкоджено за тижні 
боїв між українською армією та російськими військами. 
  
Bartels T. Totalverlust in Kiew: Neue Fotos und Videos zeigen die zerstörte Antonow An-225 
[Електронний ресурс] / T. Bartels // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 02.04.2022, 20:38. – 
Режим доступу: https://bit.ly/3yE8Rzn (дата звернення: 11.05.2022). – Загол. з екрана. 
Після виведення російських військ з Київської області українці уважніше придивляються до 
районів, за які вже п’ять тижнів ведуться бої, зокрема міжнародного аеропорту Антонова на 
північний захід від Києва. Багато літаків було пошкоджено або знищено тут снарядами або 
вогнем. Більшість машин можна замінити. Є тільки один, який не відповідає: «Мрія» 
Антонов-225, «мрія» неба. Це був найдовший і найважчий літак у світі. Він міг 
транспортувати до 250 тонн вантажу у віддалені куточки. Льотчик Дмитро Антонов не 
сподівається, що пошкодження вдасться виправити. «Там була кабіна, прямо там. Нічого 
більше. Тільки три двигуни». «Мій сум невимовний. Два місяці тому я востаннє літав на 
«Мрії» на транспорті». Залишається з’ясувати, чи можна ще використовувати окремі частини 
знищеної «мрії» і чи знову підніметься в небо величний Ан-225. Українська державна 
компанія «Укроборонпром» у лютому повідомила, що «Мрія» загорілася під час атаки Росії. 
  
Kaufmann N. Wie die australischen Bushmaster-Panzerfahrzeuge der Ukraine helfen können 
[Електронний ресурс] / N. Kaufmann // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 03.04.2022, 
10:26. – Режим доступу:  https://bit.ly/3MhAgeA (дата звернення: 11.05.2022). – Загол. з 
екрана. 
У війні з Росією, яка явно переважає у військовому плані , Україна залежить від усіх форм 
підтримки. Тому президент України Володимир Зеленський закликав австралійський 
парламент у четвер до подальших санкцій проти Росії. Зокрема, він попросив про поставку 
бронеавтомобілів Bushmaster, які використовуються в австралійській армії. За словами 
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В. Зеленського, це допоможе зміцнити Збройні сили України. У п’ятницю прем’єр-міністр 
Австралії Скотт Моррісон пообіцяв військову підтримку, а також доставку Bushmaster 
Україні. 
  
Bilder des Schreckens nach Rückeroberung der Region um ukrainische Hauptstadt [Електронний 
ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 03.04.2022, 11:17. – Режим 
доступу:  https://bit.ly/3Plde8v (дата звернення: 11.05.2022). – Загол. з екрана. 
З поверненням регіону навколо столиці Києва українська армія побачила картину жаху після 
тижнів боїв. У передмісті Бучі в суботу після відходу російської армії на вулицях були 
виявлені численні тіла, передають репортери AFP. У неділю з півдня країни, історичного 
прибережного міста Одеси, пролунали численні вибухи. 
  
Michel: EU will Untersuchung von «Gräueltaten» in Kiewer Vororten unterstützen [Електронний 
ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 03.04.2022, 12:49. – Режим 
доступу: https://bit.ly/38yVllT (дата звернення: 11.05.2022). – Загол. з екрана. 
ЄС хоче підтримати розслідування «звірств» російської армії в передмісті Києва. Президент 
ради Шарль Мішель був «шокований» фотографіями з міста Буча в Twitter у неділю і сказав 
про «різанину». ЄС допоможе «зібрати необхідні докази для переслідування в міжнародних 
судах». Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про «навмисну різанину» 
та закликав до посилення санкцій. Російська армія нещодавно відійшла в районі Києва. За 
даними української влади, тоді в Бучі знайшли майже 300 тіл. 
  
Scholz wirft Russland «Kriegsverbrechen» vor und kündigt weitere Sanktionen an [Електронний 
ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 03.04.2022, 19:11. – Режим 
доступу: https://bit.ly/38vyIyS (дата звернення: 11.05.2022). – Загол. з екрана. 
Після повідомлень про вбивство численних мирних жителів під час російської окупації 
київського передмістя Бучі, канцлер Олаф Шольц (СДПН) оголосив про подальші санкції 
проти Москви. 
  
Die Welt ist fassungslos über «die Hölle des 21. Jahrhunderts» – und Russland leugnet alles 
[Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 03.04.2022, 20:18. – Режим 
доступу:  https://bit.ly/3Mjk3Wa (дата звернення: 11.05.2022). – Загол. з екрана. 
В українському місті Буча, що за 25 кілометрів на північний захід від столиці Києва, 
розгортається жахлива сцена після відступу російської армії. Бездиханні тіла можна 
побачити кожні кілька метрів на вулиці в маленькому містечку, населення якого колись 
налічувало 27 000 чоловік. Мер Києва Віталій Кличко говорить про геноцид. 
  
Westen bereitet nach Gräueltaten in Butscha verschärfte Sanktionen gegen Russland vor 
[Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 04.04.2022, 12:45. – Режим 
доступу:  https://bit.ly/3MmNve2 (дата звернення: 11.05.2022). – Загол. з екрана. 
Після звірств в українському місті Буча Захід готує жорсткіші санкції проти Росії. ЄС 
«терміново працюватиме над подальшими санкціями проти Росії», – заявив у понеділок 
верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель. Тим часом заклики до 
міжнародного розслідування імовірних російських військових злочинів у Бучі та інших 
частинах України ставали все гучнішими. Президент України Володимир Зеленський та уряд 
Польщі заговорили про геноцид проти мирного населення. 
  
Krause T. «Haben auf jeden geschossen, den sie gesehen haben»: Augenzeugen schildern Massaker 
von Butscha [Електронний ресурс] / T. Krause // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 
04.04.2022, 14:03. – Режим доступу: https://bit.ly/3Pol2Gj (дата звернення: 11.05.2022). – 
Загол. з екрана. 
Відомо, що в Бучі російські солдати розстріляли кілька сотень мирних жителів. Зараз 
говорять перші очевидці, які пережили і пережили нібито військових злочинців. 
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Regeln wenige Wochen vor dem Krieg eingeführt: Russische Unterlagen zeigen detaillierte Pläne 
für Massengräber [Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 04.04.2022, 
16:05. – Режим доступу: https://bit.ly/3szDjqI (дата звернення: 11.05.2022). – Загол. з екрана. 
Лише незадовго до війни в Україні – минулої осені – влада Росії встановила нові технічні 
стандарти щодо масових поховань. Зміни набули чинності 1 лютого – за три з половиною 
тижні до нападу на Україну. Так званий «ГОСТ» містить детальні інструкції щодо 
«невідкладного поховання трупів у мирний і воєнний час», зокрема глибину ями, відстань 
трун один від одного та прискорена «мінералізація трупів». Про це ЗМІ повідомляли 
наприкінці минулого року. Стандарт для масових поховань також може знадобитися в разі 
ворожого нападу або для цивільних цілей – наприклад, великого лиха чи пандемії. Однак це 
рішення було прийнято занадто пізно через пандемію корони. Тому деякі оглядачі 
підозрюють, що зміни можуть бути пов’язані з військовими злочинами в Україні. «Схоже, 
Росія запланувала швидку перемогу над українською армією, повну окупацію країни та 
геноцид, у тому числі лідерів українського громадянського суспільства, політиків, провідних 
діячів культури тощо», – інтерпретував експерт з України та екс-голова Фонд Генріха Бьолля 
в Києві Сергій Сумленний російські правила у Twitter. 
  
Baerbock kündigt weitere Waffenlieferungen an die Ukraine an [Електронний ресурс] // Stern. – 
Електрон. дані. – Німеччина, 04.04.2022, 17:14. – Режим доступу: https://bit.ly/3LfUzru (дата 
звернення: 11.05.2022). – Загол. з екрана. 
Федеральний міністр закордонних справ Анналена Бербок оголосила про подальші поставки 
зброї в Україну через ймовірні звірства Росії в українській Бучі. 
  
Gräueltaten in Butscha: Welche Optionen der Westen jetzt noch gegen Russland ziehen will 
[Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 04.04.2022, 20:52. – Режим 
доступу: https://bit.ly/38sUOBW (дата звернення: 11.05.2022). – Загол. з екрана. 
Звірства проти мирного населення на Київщині шокують світ. Очікується, що незабаром 
запровадять нові санкції Заходу проти Росії. Дискусія про негайне енергетичне ембарго 
також повертається в центр уваги. 
  
Wiechmann J. Ch. Butscha ist kein Einzelfall: «Kriegstaktik der Russen ist es, Horror und 
Schrecken zu verbreiten» [Електронний ресурс] / J. Ch. Wiechmann // Stern. – Електрон. дані. – 
Німеччина, 04.04.2022, 20:56. – Режим доступу: https://bit.ly/3FVZEnO (дата звернення: 
11.05.2022). – Загол. з екрана. 
Правозахисна організація «Human Rights Watch» задокументувала злочини проти мирного 
населення з початку війни. Режисер Венцель Міхальскі пояснює, як можна перевірити воєнні 
злочини та як притягнути винних до відповідальності. 
  
Das Massaker von Butscha – ein Kriegsverbrechen und seine Folgen [Електронний ресурс] 
// Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 05.04.2022, 06:08. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3LiSATh (дата звернення: 11.05.2022). – Загол. з екрана. 
Знімки з української Бучі викликали великий жах на міжнародному рівні. У подкасті 
«Сьогодні важливо» репортер Гордіан Фріц розповідає про свою поїздку в цей район, а 
журналіст Ян-Крістоф Віхманн класифікує, що таке військові злочини. 
  
So könnte Wladimir Putin vor Gericht gestellt werden [Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. 
дані. – Німеччина, 05.04.2022, 11:41. – Режим доступу: https://bit.ly/3ljYR6l (дата звернення: 
11.05.2022). – Загол. з екрана. 
Військові злочини в Бучі підігріли міжнародні заклики притягнути Володимира Путіна до 
відповідальності за ексцеси насильства. Але де і як можна було притягнути президента Росії 
та інших лідерів до відповідальності? 
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Schmitz S. Militärexperte Masala erwartet weitere Schreckensbilder aus dem Ukraine-Krieg 
[Електронний ресурс] / S. Schmitz // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 05.04.2022, 15:02. – 
Режим доступу: https://bit.ly/3sZSKJ1 (дата звернення: 11.05.2022). – Загол. з екрана. 
Військовий експерт Карло Масала припускає, що воєнні злочини проти мирного населення в 
українському місті Буча не є поодиноким випадком і незабаром з’являться нові викриття. 
  
Epp E. Trauer, Wut, Verzweiflung: So hat sich der Krieg in Selenskyjs Gesicht gegraben 
[Електронний ресурс] / E. Epp // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 05.04.2022, 17:03. – 
Режим доступу: https://bit.ly/3FQyuhO (дата звернення: 11.05.2022). – Загол. з екрана. 
До політичної кар’єри В. Зеленський навчався на юридичному факультеті, спочатку 
працював актором і коміком, але, незважаючи на успіхи на виборах, його тривалий час не 
сприймали серйозно в політиці. Але в українській війні він виріс до лідера, який заслужив 
міжнародну повагу. Володимира Зеленського бачать як героя, але український президент 
показує, які збитки завдає йому війна. Ніде це не було так яскраво, як у Бучі. 
  
Kruse N. Grosny, Aleppo, Butscha: Immer die gleichen Vorwürfe an die russische Kriegsführung 
[Електронний ресурс] / N. Kruse // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 05.04.2022, 20:26. – 
Режим доступу: https://bit.ly/38woHRR (дата звернення: 11.05.2022). – Загол. з екрана. 
Касетні бомби, невибіркові напади на мирних жителів, обстріли лікарень: дії Росії шокують, 
але вони повторюються вже багато років. «Те, що відбувається в Україні, є повторенням 
того, що ми бачили в Сирії», – заявила нещодавно генеральний секретар Amnesty Аньес 
Калламар. Лише портове місто Маріуполь нагадує долю Алеппо: обложене і розбомблене на 
руїни та попіл. Експерт Amnesty у Східній Європі Марі Стратерс каже: «Під час візиту в 
Україну наші слідчі задокументували «використання тієї ж тактики, що й у Сирії та Чечні». 
  
Scholz spricht von «Massaker» im ukrainischen Butscha [Електронний ресурс] // Stern. – 
Електрон. дані. – Німеччина, 06.04.2022, 13:36. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3MhCXwL (дата звернення: 12.05.2022). – Загол. з екрана. 
Канцлер Олаф Шольц (СДПН) звинуватив російських військових у скоєнні військових 
злочинів в українському місті Буча. 
  
Krause T. Kriegsverbrechen in der Ukraine: So läuft die Verifikation des Massakers von Butscha 
[Електронний ресурс] / T. Krause // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 06.04.2022, 14:38. – 
Режим доступу: https://bit.ly/3PnUzc8 (дата звернення: 12.05.2022). – Загол. з екрана. 
В інтерв’ю Андреас Грейель, керівник групи з верифікації в RTL, і Stern–експерт з 
верифікації Мартін Тілє пояснюють на прикладі Буша, як перевіряються фотографії та відео 
з війни в Україні та як особисто розбираються з інколи жахливими записами. 
  
Papst prangert Gräueltaten im Krieg in der Ukraine an [Електронний ресурс] // Stern. – 
Електрон. дані. – Німеччина, 06.04.2022, 15:15. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3sDGUDV (дата звернення: 12.05.2022). – Загол. з екрана. 
Під час щотижневої аудієнції Папа Франциск засудив звірства під час війни в Україні і в 
цьому контексті також говорив про «Бучанську різанину». Він підняв український прапор, 
який йому прислали з міста, яке донедавна було окуповано російськими військами. Після 
відходу російської армії у Бучі знайшли зв’язані тіла, братську могилу та інші ознаки 
розстрілів мирних жителів. «Замість полегшення та надії останні новини війни в Україні 
принесли нові звірства, такі як Бучанська різанина. Жорстокості, які стають все більш 
жахливими, у тому числі проти мирного населення, беззахисних жінок та дітей. Це жертви, 
чия невинна кров йде на небо кричить і благає: зупиніть цю війну! Замовкніть гармати! 
Припиніть сіяти смерть і руйнування. Помолімось разом». Папа Римський сказав, що 
український прапор йому принесли у вівторок із мученицького передмістя Києва Бучі. Росія 
заперечує звинувачення у звірствах її військами проти мирного населення Бучі та говорить 
про інсценування. 
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«Ermordung von Zivilisten ist ein Kriegsverbrechen» – Scholz macht Russland für Butscha-
Massaker verantwortlich [Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 
06.04.2022, 18:44. – Режим доступу: https://bit.ly/3wutJGL (дата звернення: 12.05.2022). – 
Загол. з екрана. 
Канцлер Олаф Шольц (СДПН) звинуватив російських військових у скоєнні військових 
злочинів в українському місті Буча. Російські солдати «вчинили там розправу над 
українським мирним населенням, включаючи дітей, жінок і старих», – сказав Шольц у заяві 
перед питанням в Бундестазі. «Вбивство цивільного населення є військовим злочином». 
«Жахливі картини з Бущі дуже потрясли нас усіх», – сказав О. Шольц. 
  
Russlands Aussagen zu Leichen in Butscha medizinisch nicht haltbar [Електронний ресурс] 
// Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 06.04.2022, 18:44. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3PpVCZd (дата звернення: 12.05.2022). – Загол. з екрана. 
Росія продовжує заперечувати будь-яку відповідальність за вбивства мирного населення в 
українському місті Буча. Говорить, що фотографії є «інсценуванням» і «провокацією» з боку 
України. Перевірка фактів це спростовує. 
  
Kiew ruft Menschen in der Ostukraine zum sofortigen Verlassen der Region auf [Електронний 
ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 06.04.2022, 20:28. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3ldtOJz (дата звернення: 12.05.2022). – Загол. з екрана. 
Київ закликав жителів Сходу України негайно покинути регіон через побоювання великого 
наступу Росії. Це має статися «зараз», інакше люди там ризикують загинути, пояснила в 
середу в Telegram віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук. З огляду на недавні дії Росії, 
генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг побачив «нагальну потребу» у подальших 
постачаннях зброї Україні. Канцлер Олаф Шольц (СДПН) оголосив про подальші поставки в 
середу. 
  
Selenskyj: Russland blockiert Zugang zu Mariupol zur Verschleierung «tausender» Opfer 
[Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 06.04.2022, 22:04. – Режим 
доступу: https://bit.ly/39mgOyA (дата звернення: 12.05.2022). – Загол. з екрана. 
Президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію в блокуванні гуманітарного 
доступу до міста Маріуполь, яке вже кілька тижнів перебуває в облозі, щоб приховати 
«тисячі» жертв. 
  
Sengling B. Ein Frontbericht: Charkiw – die Stadt der Unbeugsamen [Електронний ресурс] / 
B. Sengling // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 07.04.2022, 20:12. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3sHFs3m (дата звернення: 16.05.2022). – Загол. з екрана. 
Мегаполіс Харків піддається жорстоким бомбардуванням з початку війни. Але навіть після 
шести тижнів війни десятки тисяч людей все ще тримаються в бункерах і підвалах, твердо 
налаштовані не віддавати своє місто. 
  
Selenskyj: Situation in Borodjanka «viel schrecklicher» als in Butscha [Електронний ресурс] 
// Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 07.04.2022, 23:26. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3LuJWRw (дата звернення: 16.05.2022). – Загол. з екрана. 
Президент України Володимир Зеленський назвав ситуацію в місті Бородянка після 
виведення російських військ руйнівною. Ситуація в місті «набагато жахливіша», ніж у Бучі, 
яку кілька днів тому відбили українські війська, сказав В. Зеленський у відеозверненні до 
співвітчизників у четвер. 
  
Drewello M. Wie Russland seine Strategie ändert und was das für Folgen haben könnte 
[Електронний ресурс] / M. Drewello // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 08.04.2022, 06:30. 
– Режим доступу: https://bit.ly/3Ms75pf (дата звернення: 16.05.2022). – Загол. з екрана. 
Вторгнення Росії в Україну вступило в нову фазу. План президента Володимира Путіна 
завоювати столицю Київ та інші великі міста шляхом своєрідного бліцкригу та повалення 
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уряду Володимира Зеленського провалився через запеклий опір української армії. Тоді 
Москва вивела свої війська з півночі та хоче зосередитися на Донбасі на сході України. 
  
Rettungskräfte: Mindestens 35 Tote bei Angriff auf Bahnhof in Kramatorsk [Електронний ресурс] 
// Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 08.04.2022, 11:36. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3llfFtZ (дата звернення: 16.05.2022). – Загол. з екрана. 
За даними рятувальників , щонайменше 35 людей загинули в результаті нападу на 
залізничний вокзал у Краматорську на сході України. За даними залізничної компанії, 
щонайменше 100 постраждалих у п’ятницю, коли дві ракети потрапили на станцію, з якої 
тисячі людей зі сходу України протягом доби тікали на захід. 
  
Kramper G. POM-3 Medaillon – Russland setzt smarte Minen ein, die kaum zu räumen sind 
[Електронний ресурс] / G. Kramper // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 08.04.2022, 12:04. 
– Режим доступу: https://bit.ly/382sDK8 (дата звернення: 16.05.2022). – Загол. з екрана. 
Під Харковом українські воїни знайшли російські протипіхотні міни нового, сучасного типу. 
Російський медальйон ПОМ-3 – розумна міна, оснащена датчиками. Що це означає? 
Звичайна міна зазвичай спрацьовує від тиску на поверхню. Протипіхотна міна вибухає, коли 
на неї наступають. Принаймні в більшості випадків такі міни також можна поєднувати з 
розтяжками та подібними механічними тригерами. POM-3, з іншого боку, оснащений 
сейсмічними датчиками, які реагують на кроки людини. Якщо міна виявляє людину поблизу, 
вона починає діяти. 
  
Schmitz S. Militärexperte Masala: Ukraine könnte zu «Syrien in Europa» werden [Електронний 
ресурс] / S. Schmitz // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 08.04.2022, 12:52. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3MtbiJf (дата звернення: 16.05.2022). – Загол. з екрана. 
Військовий експерт Карло Масала побоюється, що Україна надовго зануриться в хаос і 
насильство. Є загроза, що ми отримаємо «Сирію в Європі», – сказав К. Масала в п’ятницю в 
Stern- подкасті «Україна – ситуація». Він очікує нападів російських військ на сході країни, 
які можуть призвести до окопної війни. Це, у свою чергу, може призвести до зниження 
інтересу, бо «чим більше Російська Федерація зав’язана в Україні, тим слабшою стає армія, 
тим менше ризик нападу Російської Федерації на інші держави, і тим менше буде наша 
зацікавленість у цьому конфлікті», – сказав професор-політолог. 
  
Bund beschließt Milliardenhilfen für deutsche Unternehmen wegen Ukraine-Kriegs [Електронний 
ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 08.04.2022, 16:19. – Режим 
доступу: https://bit.ly/38xgEVc (дата звернення: 16.05.2022). – Загол. з екрана. 
Федеральний уряд підготував пакет допомоги компаніям, які особливо постраждали від 
наслідків російської загарбницької війни проти України. Заплановані широкі програми 
кредитування та гарантій, а також державні гранти в розмірі близько п’яти мільярдів євро, як 
оголосили міністр фінансів Крістіан Лінднер і міністр економіки Роберт Хабек. Основна 
увага приділяється енергоємним галузям. 
  
«Ich sah blutüberströmte Menschen»: Russland bombardiert Flüchtlinge in Kramatorsk – 
Überlebende berichten [Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 
08.04.2022, 17:45. – Режим доступу: https://bit.ly/3wpBgri (дата звернення: 16.05.2022). – 
Загол. з екрана. 
Жорстокий напад стався близько 10.30, у той час, коли сотні біженців зібралися на вокзалі в 
Краматорську на сході України: губернатор Донецької області Павло Кириленко розповів 
про 50 загиблих у п’ятницю, серед яких п’ятеро дітей. Майже 100 людей отримали 
поранення. Росія заперечує будь-яку відповідальність і звинувачує Україну в нападі. 
  
Scholz verurteilt «grausamen» Angriff auf Bahnhof von Kramatorsk [Електронний ресурс] 
// Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 08.04.2022, 18:00. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3LqbFTE (дата звернення: 16.05.2022). – Загол. з екрана. 
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Канцлер ФРН Олаф Шольц (СДПН) шоковано відреагував на ракетний обстріл, в результаті 
якого загинули десятки людей на залізничному вокзалі в Краматорську на сході України. 
  
Biden verurteilt Angriff auf Bahnhof von Kramatorsk als «schreckliche Gräueltat» [Електронний 
ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 08.04.2022, 18:56. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3yPhTcS (дата звернення: 16.05.2022). – Загол. з екрана. 
Президент США Джо Байден рішуче засудив ракетний обстріл залізничного вокзалу в 
Краматорську на сході України, в результаті якого загинули десятки людей. 
  
Schillat F. Russland gesteht viele Tote ein. Wie hoch die Verluste wirklich sind, wird wohl Putins 
Geheimnis bleiben [Електронний ресурс] / F. Schillat // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 
08.04.2022, 19:40. – Режим доступу: https://bit.ly/3ln67yx (дата звернення: 16.05.2022). – 
Загол. з екрана. 
Кремль визнав значні втрати у збройних силах. Однак досі невідомо, скільки російських 
солдатів насправді загинуло під час війни в Україні. 
  
 Papst ruft zu Oster-Waffenruhe in der Ukraine auf [Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. 
дані. – Німеччина, 10.04.2022, 12:55. – Режим доступу: https://bit.ly/382yyyQ (дата 
звернення: 16.05.2022). – Загол. з екрана. 
Папа Римський Франциск закликав до припинення вогню в Україні з нагоди прийдешнього 
Великодня. 
  
Bislang mehr als 1200 Tote in Region Kiew entdeckt – nach Angaben der Staatsanwaltschaft 
[Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 10.04.2022, 16:30. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3wsBrCw (дата звернення: 16.05.2022). – Загол. з екрана. 
За даними українських джерел, в районі Києва загинули понад 1200 людей. В інтерв’ю 
британському телеканалу «Sky News» у неділю прокурор Ірина Венедиктова назвала цифру 
1222 загиблих «лише в Київській області». Вона знову звинуватила російські війська у 
тяжких військових злочинах. 
  
Kramper G. Alexander Dwornikow – der Schlächter von Syrien wird die Ostukraine in ein 
gigantisches Aleppo verwandeln [Електронний ресурс] / G. Kramper // Stern. – Електрон. дані. 
– Німеччина, 10.04.2022, 18:52. – Режим доступу: https://bit.ly/3llJZo7 (дата звернення: 
16.05.2022). – Загол. з екрана. 
Путін малює наслідки катастрофічного ходу війни. Його улюблений генерал повинен 
переломити хід справи. Умілий тактик, Олександр Дворніков відомий жорстокістю своєї 
війни. Його фірмова марка – зруйнований Алеппо. 
  
Ukrainer scannen Kunstwerke und Denkmäler in 3D ein, um sie dauerhaft zu sichern 
[Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 12.04.2022, 11:23. – Режим 
доступу: https://bit.ly/39z4dYN (дата звернення: 16.05.2022). – Загол. з екрана. 
Після бойових дій в Афганістані та Сирії ми всі знаємо, що може зробити нещадна війна з 
культурними цінностями країни. Там тисячолітні пам’ятки, твори мистецтва та пам’ятники 
були безповоротно знищені. І в Україні теж побоюються, що напади російських збройних 
сил можуть знищити важливі культурні цінності в їхній країні. І вони хочуть вживати заходів 
обережності якнайкраще. 
  
Putin will Militäreinsatz in der Ukraine «planmäßig» fortsetzen [Електронний ресурс] // Stern. – 
Електрон. дані. – Німеччина, 12.04.2022, 16:48. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3sL9UcZ (дата звернення: 16.05.2022). – Загол. з екрана. 
Президент Росії Володимир Путін заявив про «планове» продовження військової операції в 
Україні. «Наше завдання – виконати і досягти всіх поставлених цілей, мінімізуючи жертви», 
– сказав Путін на прес-конференції з лідером Білорусі Олександром Лукашенком у вівторок. 
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Schmitz S. Militärexperte Masala erwartet Großangriff nach Ostern [Електронний ресурс] / 
S. Schmitz // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 12.04.2022, 19:12. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3wp727N (дата звернення: 17.05.2022). – Загол. з екрана. 
Військовий експерт Карло Масала очікує масштабного нападу російських військ на сході 
України після Великодня. Посилення та передислокація військ незабаром завершиться. 
  
Biden spricht mit Blick auf Ukraine-Krieg von «Völkermord» [Електронний ресурс]  // Stern. – 
Електрон. дані. – Німеччина, 12.04.2022, 23:17. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3Lw3yoq (дата звернення: 17.05.2022). – Загол. з екрана. 
Президент США Джо Байден, очевидно, вперше заговорив про геноцид з огляду на 
загарбницьку війну Росії проти України. 
  
Selenskyj schlägt Austausch von Putin-Vertrautem Medwedtschuk gegen Kriegsgefangene 
vor [Електронний ресурс]  // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 13.04.2022, 00:35. – 
Режим доступу: https://bit.ly/3loDEbv (дата звернення: 17.05.2022). – Загол. з екрана. 
Президент України Володимир Зеленський запропонував обміняти полоненого 
проросійського бізнесмена Москви Віктора Медведчука на українських військовополонених. 
  
Biden bekräftigt Völkermord-Vorwurf gegen Putin [Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. 
дані. – Німеччина, 13.04.2022, 00:57. – Режим доступу: https://bit.ly/3wDHd2K (дата 
звернення: 17.05.2022). – Загол. з екрана. 
Президент США Джо Байден прямо звинуватив Росію у відповідальності за геноцид в 
Україні. 
  
Biden wirft Putin Völkermord in der Ukraine vor [Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. 
дані. – Німеччина, 13.04.2022, 06:38. – Режим доступу: https://bit.ly/3MuAcYO (дата 
звернення: 17.05.2022). – Загол. з екрана. 
Президент США Джо Байден звинуватив президента Росії Володимира Путіна у «геноциді» 
у відповідь на звірства в Україні. «Я назвав це геноцидом, тому що стає все ясніше, що Путін 
просто намагається стерти ідею бути українцем взагалі», – сказав Дж. Байден у вівторок (за 
місцевим часом) під час візиту до американського штату Айова. У другій половині дня 
Байден вже говорив про геноцид у зв’язку з війною в Україні, хоча й менш чітко. 
  
Putin-Vertrauter und Schlüsselfigur: Das ist der Oligarch Viktor Medwedtschuk [Електронний 
ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 13.04.2022, 12:01. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3GbX516 (дата звернення: 18.05.2022). – Загол. з екрана. 
В Україні заарештували олігарха Віктора Медведчука після того, як він втік з-під 
домашнього арешту. Президент України Володимир Зеленський пропонує обміняти 
заарештованого проросійського політика Віктора Медведчука на українців, які перебувають 
у російському полоні. 
  
Wie einst in Stalingrad und in Vietnam: Kampf gegen die Invasoren im Untergrund [Електронний 
ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 13.04.2022, 20:02. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3a9jwrv (дата звернення: 18.05.2022). – Загол. з екрана. 
Завоювання російськими військами південно-східного українського міста Маріуполь, яке 
тижнями перебуває в облозі, здається неминучим. Однак захисники портового міста, що 
залишилися, змогли затягнути бої. Промисловий комплекс, в якому вони затаїлися, досить 
захищений. Велике тунелювання місцевості також грає на користь. 
  
USA sagen Ukraine weitere 800 Millionen Dollar Militärhilfe zu [Електронний ресурс] // Stern. – 
Електрон. дані. – Німеччина, 13.04.2022, 20:40. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3MzcESG (дата звернення: 18.05.2022). – Загол. з екрана. 
Сполучені Штати Америки пообіцяли надати Україні ще 800 мільйонів доларів військової 
допомоги. Серед іншого мають бути доставлені артилерійські системи, артилерійські 
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боєприпаси, бронетехніка та гелікоптери, про що повідомив Білий дім у середу після 
телефонної розмови між президентом США Джо Байденом та президентом України 
Володимиром Зеленським. 
  
Russisches Flaggschiff «Moskwa» nach Explosion schwer beschädigt [Електронний ресурс] 
// Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 14.04.2022, 06:57. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3G6Z9HB (дата звернення: 18.05.2022). – Загол. з екрана. 
За даними російських державних ЗМІ, російський військовий корабель «Москва» отримав 
серйозні пошкодження в результаті вибуху боєприпасів. «Внаслідок пожежі на ракетному 
крейсері “Москва” вибухнули боєприпаси. Корабель отримав серйозні пошкодження», – 
повідомили в Міноборони РФ у четвер, передають «ТАСС» і «РИА Новости». Раніше 
Україна повідомляла про обстріл найважливішого корабля Чорноморського флоту Росії. 
  
Ukraine kündigt Wiederaufnahme von Evakuierungen aus Osten und Süden an [Електронний 
ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 14.04.2022, 09:51. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3sQsWPg (дата звернення: 18.05.2022). – Загол. з екрана. 
Український уряд оголосив про відновлення коридорів евакуації з портового міста 
Маріуполь та інших спірних районів на сході та півдні країни. 
  
Moskau will Kramatorsk-Angriff Ukraine anlasten – doch die Fakten zeigen etwas anderes 
[Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 14.04.2022, 14:29. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3lwNDeX (дата звернення: 18.05.2022). – Загол. з екрана. 
Росія хоче звинуватити Україну у смертельному нападі на залізничний вокзал Краматорська. 
Але нібито докази їхньої власної невинуватості не витримують ретельного вивчення. 
Вважається, що одним із передбачуваних доказів є серійний номер на залишках ракети. 
Москва та проросійські активісти зараз намагаються зобразити напад на залізничний вокзал, 
у результаті якого загинули щонайменше 50 осіб, як акцію, контрольовану Києвом. 
  
Moskau wirft Kiew Angriffe auf russische Grenzorte vor – Ukraine dementiert [Електронний 
ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 14.04.2022, 19:33. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3a56NpM (дата звернення: 18.05.2022). – Загол. з екрана. 
Росія звинуватила Україну в нападі на два міста поблизу кордону, одне з яких за допомогою 
гелікоптерів. Слідчий комітет Росії повідомив у четвер, що вісім людей отримали поранення 
в результаті нападу двох гелікоптерів на село Климово Брянської області. Київ у четвер 
спростував звинувачення Москви про бомбардування українськими військами двох сіл 
поблизу кордону, звинувативши Росію в «терактах» на її власній території. 
  
Desaster für Russland: Putins größtes Kriegsschiff gesunken – Kreml bestätigt den Verlust 
[Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 14.04.2022, 23:35. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3wAAmag (дата звернення: 18.05.2022). – Загол. з екрана. 
Найбільший російський військовий корабель “Москва” затонув у Чорному морі. Це ще одна 
серйозна невдача в загарбницькій війні В. Путіна проти України. Тактично корабель 
«Москва» був важливим, крім усього іншого, для захисту інших кораблів флоту. Для цього 
крейсер був оснащений зенітними ракетами, призначеними для захисту решти 
Чорноморського флоту від нападу. За даними незалежного російськомовного ЗМІ «Meduza», 
на борту «Москви» були зенітні ракети С-300. 
  
Bundesregierung stockt Hilfe für ukrainisches Militär auf [Електронний ресурс] // Stern. – 
Електрон. дані. – Німеччина, 15.04.2022, 20:30. – Режим доступу: https://bit.ly/3lB4xck (дата 
звернення: 18.05.2022). – Загол. з екрана. 
Федеральний уряд збільшує допомогу українським військовим. Прес-секретар уряду в 
Берліні заявила в п’ятницю ввечері на прохання інформаційного агентства AFP, що 
ініціатива допомоги для безпеки іноземних партнерів – так звана допомога на навчання – має 
бути збільшена до двох мільярдів євро. 
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Papst betet bei Karfreitags-Zeremonie in Rom für den Frieden [Електронний ресурс] // Stern. – 
Електрон. дані. – Німеччина, 16.04.2022, 00:21. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3NoIZvs (дата звернення: 19.05.2022). – Загол. з екрана. 
Папа Франциск помолився за мир у світі під час традиційної хресної ходи в Римі у Страсну 
п’ятницю на тлі війни в Україні. 
  
Abrüstungsexpertin: Wie der Westen auf Putins Atomwaffen-Drohung reagieren sollte Frieden 
[Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 16.04.2022, 07:59. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3wDiNHO (дата звернення: 19.05.2022). – Загол. з екрана. 
Захід побоюється, що В. Путін може застосувати ядерну зброю у війні з Україною. Чи можна 
цьому запобігти? Експерт Беатріс Фін (виконавчий директор Міжнародної кампанії зі 
скасування ядерної зброї (ICAN)) окреслює можливий курс дій проти загрози Володимира 
Путіна – і покладає на Захід відповідальність. 
  
Russland verstärkt Angriffe auf Kiew nach «Moskwa»-Untergang [Електронний ресурс] // Stern. 
– Електрон. дані. – Німеччина, 16.04.2022, 13:49. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3wI4wZn (дата звернення: 19.05.2022). – Загол. з екрана. 
Втративши свій престижний флагман «Москву», Росія знову активізувала атаки на Київ: у 
суботу російські війська атакували збройовий завод в українській столиці. Міністерство 
оборони Росії повідомило в Telegram, що виробничі будівлі заводу були зруйновані під час 
обстрілу з «високоточної далекобійної зброї». Напередодні вже було атаковано комплекс 
озброєння під Києвом. 
  
Ukraine-Krieg: Russland hat «alles für Durchbruch bereit» – das war Tag 52 des russischen 
Kriegs [Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 16.04.2022, 21:52. – 
Режим доступу: https://bit.ly/3sShoLn (дата звернення: 19.05.2022). – Загол. з екрана. 
У суботу Росія знову атакувала ракетний завод у Києві. Місто Сєвєродонецьк Луганської 
області сильно постраждало від російських обстрілів. За даними України, зараз близько 70 
відсотків міста зруйновано. В Харкові під час обстрілу промислової зони загинули 
щонайменше десять людей. 
  
Russland meldet Zerstörung einer weiteren Militärfabrik nahe Kiew [Електронний ресурс] 
// Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 17.04.2022, 10:34. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3MCiZNh (дата звернення: 20.05.2022). – Загол. з екрана. 
Російський уряд заявляє, що атакував ще один військовий завод під Києвом. Завод 
боєприпасів поблизу населеного пункту Броварський Київської області «знищено 
високоточними ракетами повітряного базування», повідомляє Міноборони Росії в Telegram у 
неділю. Нещодавно Росія знову посилила авіаудари по Києву та околицях після двох тижнів 
відносного спокою. 
  
Russisches Ultimatum für Mariupol ausgelaufen [Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. 
дані. – Німеччина, 17.04.2022, 14:49. – Режим доступу: https://bit.ly/3MDla3f (дата 
звернення: 20.05.2022). – Загол. з екрана. 
У неділю закінчився ультиматум російської армії (Росія дала українським бійцям, які 
залишилися в Маріуполі до неділі, скласти зброю) решті українських бійців у стратегічно 
важливому портовому місті. Падіння Маріуполя може означати кінець російсько-
українських переговорів про припинення вогню. Президент України Володимир Зеленський 
пригрозив припинити переговори, якщо в Маріуполі будуть знищені українські бойовики. 
Російська армія тим часом знову напала на українську столицю Київ. 
  
Kampf um Mariupol geht weiter – Stadt «noch nicht gefallen» [Електронний ресурс] // Stern. – 
Електрон. дані. – Німеччина, 17.04.2022, 21:03. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3MHKZiG (дата звернення: 20.05.2022). – Загол. з екрана. 
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Стратегічно важливе портове місто Маріуполь досі «не впало, – заявив прем’єр-міністр 
України Денис Шмигаль. – Україна буде боротися до кінця». Тим часом бої перемістилися 
далі на схід, у результаті нападів у Харкові загинуло щонайменше п’ятеро людей. Російська 
армія також продовжувала нальоти на Київ. 
  
 Ukrainische Regierung: Russland will Mariupol und den Donbass «auslöschen» [Електронний 
ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 18.04.2022, 09:00. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3yRSjnv (дата звернення: 20.05.2022). – Загол. з екрана. 
Українська влада побоюється, що російські війська розправляться з Донбасом і Маріуполем. 
Їхній план – знищити весь регіон. Раніше Росія поставила бійцям у Маріуполі ультиматум 
здатися. 
  
Russland fliegt Luftangriffe auf Lwiw und zieht Truppen in Ostukraine zusammen [Електронний 
ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 18.04.2022, 17:59. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3G8B3fq (дата звернення: 20.05.2022). – Загол. з екрана. 
Львів зранку бомбардували п’ятьма російськими ракетами. За словами губернатора Максима 
Косицького, щонайменше семеро людей загинули, ще 11 отримали поранення, серед яких 
дитина. 
  
Anzeichen für Beginn russischer Offensive in der Ostukraine – Nach Gräueltaten: Putin ehrt 
Brigade von Butscha [Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 18.04.2022, 
21:18. – Режим доступу: https://bit.ly/3wKqFWW (дата звернення: 20.05.2022). – Загол. з 
екрана. 
У понеділок у Львові на заході України вдарили кілька ракет, у результаті яких загинули 
шестеро людей. Тим часом мер Києва Віталій Кличко побоюється застосування ядерної та 
хімічної зброї. 
  
Selenskyj: Russische Großoffensive in der Ostukraine hat begonnen [Електронний ресурс] 
// Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 18.04.2022, 22:35. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3wy4PHo (дата звернення: 20.05.2022). – Загол. з екрана. 
Очікуваний тижнями наступ Росії на сході України розпочався: президент України 
Володимир Зеленський заявив у понеділок увечері, що уряд у Києві «тепер може 
підтвердити, що російські війська розпочали боротьбу за Донбас, для чого вони готувався 
довго». «Дуже велика частина всієї російської армії зараз використовується для цього 
наступу», – сказав В. Зеленський у Telegram. 
  
Selenskyj: «Kampf um den Donbass hat begonnen» – Gouverneur: «Es ist die Hölle» 
[Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 18.04.2022, 22:56. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3lyhhAB (дата звернення: 20.05.2022). – Загол. з екрана. 
Очевидно, Росія починає свій великий наступ на сході країни. Ситуація в портовому місті 
Маріуполь, що постраждав від бойових дій, драматична. Росія знову напала на Львівську 
область. Поданий короткий огляд подій 54-го дня війни. 
  
Pentagon: Erste US-Waffen aus neuem Hilfspaket für Ukraine angeliefert [Електронний ресурс] 
// Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 19.04.2022, 02:35. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3NoSVoE (дата звернення: 20.05.2022). – Загол. з екрана. 
Перші партії зброї з нового пакету військової допомоги США до України надійшли до 
кордонів країни. Чотири літаки доставили в Україну військову техніку в неділю, повідомив у 
понеділок високопоставлений представник міністерства оборони США. Білий дім оголосив у 
середу про нову військову допомогу вартістю 800 мільйонів доларів (близько 737 мільйонів 
євро) на боротьбу українських збройних сил проти російських військ. Новий пакет допомоги 
включає 18 155-мм гаубиць, 200 бронетранспортерів М113, 11 вертольотів Мі-17, 100 іншої 
бронетехніки та артилерійські боєприпаси. 
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Dritten Tag in Folge keine Fluchtkorridore aus umkämpften Gebieten in der Ukraine 
[Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 19.04.2022, 09:36. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3PuHnlT (дата звернення: 20.05.2022). – Загол. з екрана. 
Вже третій день поспіль люди в зоні бойових дій та обложених районів на сході та півдні 
України не можуть втекти організованими коридорами евакуації. Ніякої домовленості з 
російською стороною не досягнуто, повідомила у вівторок віце-прем’єр-міністр України 
Ірина Верещук у месенджері Telegram. Донбас продовжують інтенсивно бомбардувати, а в 
оточеному Маріуполі «росіяни відмовляються відкривати коридор для виходу мирного 
населення в бік Бердянська». 
  
Nach Gräueltaten in Butscha: Putin ehrt russische Soldaten [Електронний ресурс] // Stern. – 
Електрон. дані. – Німеччина, 19.04.2022, 09:52. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3yQvn8a (дата звернення: 20.05.2022). – Загол. з екрана. 
Після виведення російських військ з українського міста Буча президент Володимир Путін 
вшанував воїнів, які там служили. Зображення вбитих мирних громадян України з околиць 
столиці Києва викликали жах у всьому світі на початку цього місяця. Загалом у Бучі виявили 
понад 400 тіл, деякі із зв’язаними за спиною руками. 
  
Vitali und Wladimir Klitschko über Waffenlieferungen an die Ukraine: «Wir brauchen mehr» 
[Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 19.04.2022, 13:36. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3wLqHxK (дата звернення: 20.05.2022). – Загол. з екрана. 
Мер Києва Віталій Кличко та його брат Володимир дуже стурбовані ситуацією в Україні. 
Вони вимагають «більшої підтримки» – також у вигляді важкої зброї. У російській 
загарбницькій війні брати Клички очікують «всього». 
  
 Zerstörte Häuser und Gräber an offenen Straßen – die erschütternden Bilder aus Mariupol 
[Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 20.04.2022, 17:30. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3Nl19hM (дата звернення: 20.05.2022). – Загол. з екрана. 
Південно-східний український порт Маріуполь протягом кількох тижнів перебуває в облозі 
та бомбардуванні російських військ. Заплановані коридори втечі знову і знову виходили з 
ладу. За даними української влади, у 400-тисячному місті було вбито понад 20 тисяч мирних 
жителів. 
  
Ukraine schlägt Verhandlungen mit Russland in belagertem Mariupol vor [Електронний ресурс] 
// Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 20.04.2022, 22:20. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3wzsTd0 (дата звернення: 20.05.2022). – Загол. з екрана. 
З огляду на катастрофічну ситуацію в Маріуполі, яка триває вже кілька тижнів, Україна 
запропонувала провести «спеціальний раунд переговорів» з представниками Росії у 
стратегічно важливому портовому місті на півдні країни. Переговори можуть відбутися «без 
попередніх умов», написав у середу в Twitter головний переговорник і радник президента 
Михайло Подоляк. Мета – врятувати українських бійців, воїнів та мирних жителів. 
 
Königkrämer V. Schwere Waffen an die Ukraine – Was die Entscheidung so kompliziert macht  
[Електронний ресурс] / V. Königkrämer // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 21.04.2022, 
09:13. – Режим доступу: https://bit.ly/3NKelwJ (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з 
екрана. 
Допоможіть Україні всім, чим можете. Після Бучі та Краматорська ця позиція здається 
єдиню правильною. Проте є кілька міркувань, які виступають проти доставки важкого 
озброєння до Києва. Подано огляд складної дискусії. 
 
Nach Bombenangriffen: Holocaust-Überlebende stirbt in Keller ohne Wasser und Heizung 
[Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 21.04.2022, 10:57. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3NBSbge (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
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У Маріуполі у віці 91 року після російського бомбардування померла Ванда Семенівна 
Об'єдкова, яка пережила Голокост. У дитинстві переховувалася від есесівців. 
 
Hölzl V. Ein Apfelbaum hat sie gerettet. Davon ist Luda überzeugt. Ein Besuch bei den 
Überlebenden von Butscha [Електронний ресурс] / V. Hölzl // Stern. – Електрон. дані. – 
Німеччина, 21.04.2022, 11:47. – Режим доступу: https://bit.ly/3N6V9t5 (дата звернення: 
30.05.2022). – Загол. з екрана. 
Як далі жити в місці, яке стало втіленням звірств у війні проти України? Про квіти на 
яблучній стежці, заміновані айфони та повернення дітей. 
 
3000 Söldner der Wagner-Gruppe laut Medienbericht in Ukraine getötet [Електронний ресурс] // 
Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 21.04.2022, 13:26. – Режим доступу: 
https://bit.ly/3NJXV7x (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
Група Вагнера, яка повинна підтримувати Росію в її загарбницькій війні в Україні, зазнала 
великих втрат. За даними ЗМІ, загинули 3000 бійців. Але в той же час зараз говорять про 
більшу кількість найманців, ніж передбачалося раніше. 
 
Biden sagt Ukraine neue Waffenlieferungen im Umfang von 800 Millionen Dollar zu 
[Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 21.04.2022, 16:30. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3x4R4ju (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
Сполучені Штати пообіцяли ще 800 мільйонів доларів на поставку зброї Україні. «Цей пакет 
включає важку артилерію, десятки гаубиць і 144 000 боєприпасів для цих гаубиць», – заявив 
президент США Джо Байден в Білому домі в четвер. Також мають бути доставлені додаткові 
тактичні дрони. 
 
Großbritannien verhängt neue Sanktionen gegen Russland – Selenskyj vergleicht Zerstörung der 
Ukraine mit Schäden im Zweiten Weltkrieg [Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – 
Німеччина, 21.04.2022, 23:59. – Режим доступу: https://bit.ly/3m5zdTe (дата звернення: 
30.05.2022). – Загол. з екрана. 
Російські війська просуваються в Україну, але серйозний наступ ще попереду. У ніч на 
четвер надійшли повідомлення про російські обстріли кількох українських міст. Однак, за 
даними українських джерел, більша частина Луганська вже перебуває під контролем Росії. За 
словами міністра оборони Сергія Шойгу, російські військові взяли під контроль портове 
місто Маріуполь на південному сході України. 
 
Kiew: Keine Evakuierungen am Freitag wegen «Unsicherheit» entlang der Strecken [Електронний 
ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 22.04.2022, 09:21. – Режим доступу: 
https://bit.ly/3z5GjPD (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
За даними уряду, у п'ятницю в Україні не вдалося доставити цивільних осіб через коридори 
евакуації. Ситуація на вулицях надто небезпечна, заявила віце-прем’єр-міністр Ірина 
Верещук у месенджері Telegram. 
 
Neue Satellitenbilder zeigen mögliches Massengrab nahe Mariupol [Електронний ресурс] // Stern. 
– Електрон. дані. – Німеччина, 22.04.2022, 11:36. – Режим доступу: https://bit.ly/3t9HI3U 
(дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
За даними ЗМІ, супутникові знімки вказують на можливе братське поховання поблизу 
портового міста Маріуполь на південному сході України, яке було обложено російськими 
військами. Американська супутникова фотослужба «Maxar» розповсюдила знімки, на яких 
видно кілька розкопаних місць поховання в передмісті Мангуш. Місцева влада каже, що в 
Мангуші поховані тисячі мирних жителів. Президент України Володимир Зеленський 
говорив про десятки тисяч загиблих у портовому місті, за яке тижнями точилися бої. 
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Militärexperte Masala sieht Waffenlieferungen an die Ukraine als Voraussetzung für Frieden 
[Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 22.04.2022, 12:56. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3z97gBJ (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
Військовий експерт Карло Масала очікує, що Росія буде готова до серйозних мирних 
переговорів лише за умови припинення наступу на Україну. Для цього Україні потрібна 
зброя із Заходу. 
 
Johnson: London zu Unterstützung Polens bei Panzer-Lieferungen an Kiew bereit [Електронний 
ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 22.04.2022, 13:49. – Режим доступу: 
https://bit.ly/3wXAUY4 (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Британія готова допомогти Польщі постачати 
Україні важке озброєння. 
 
Putin wirft Kiew Verhinderung der Kapitulation ukrainischer Truppen in Mariupol vor 
[Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 22.04.2022, 19:13. – Режим 
доступу: https://bit.ly/390dJ7x (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
Президент Росії Володимир Путін звинуватив Київ у недопущенні капітуляції українських 
військ в обложеному порту Маріуполя. 
 
Neuer Versuch zur Rettung von Zivilisten aus Mariupol [Електронний ресурс] // Stern. – 
Електрон. дані. – Німеччина, 23.04.2022, 14:15. – Режим доступу: https://bit.ly/3NLbnYZ 
(дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
Попри всі міжнародні заклики, в Україні немає жодних ознак припинення вогню з нагоди 
святкування православного Великодня. Для людей, які тижнями перебували в оточенні 
Маріуполя, у суботу все ще залишався проблиск надії: за словами віце-прем’єр-міністра 
України Ірини Верещук, слід зробити нову спробу врятувати мирних жителів через коридор 
евакуації. У той час як Москва каже, що вона «звільнила» Маріуполь, портове місто 
залишається суперечливим, за словами Києва. 
 
Letzte Bastion des ukrainischen Widerstandes: die Geschichte hinter Europas größtem Stahlwerk 
[Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 23.04.2022, 17:12. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3x4WzPw (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
У Маріуполі українські воїни утримують лише металургійний завод «Азовсталь», а також 
захищають мирних жителів. За словами президента України Володимира Зеленського, на 
промкомбінаті чекають «близько тисячі мирних жителів, жінок і дітей» та сотні поранених. 
Закріплені там українські війська відмовляються здаватися. Однак вони попередили, що 
запаси закінчуються, і закликали надати міжнародну допомогу для евакуації мирного 
населення. Завод існує майже 90 років. Це важливо не тільки у військовому плані.  
 
Der dritte Monat des Kriegs beginnt mit einem Angriff auf Odessa – die Nacht im Überblick 
[Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 24.04.2022, 08:05. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3x1qU18 (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
Два місяці тому Володимир Путін почав війну проти України. На Донбасі триває наступ 
російських військ. Російські військові напали на українське портове місто Одеса в суботу, 
яке досі було в основному убережене від атак. За словами В. Зеленського, спочатку було 
випущено сім ракет, дві з яких були перехоплені. Серед іншого постраждав 
багатоповерховий житловий будинок, окрім восьми загиблих, постраждали ще 20 осіб. 
 
UN-Koordinator fordert «sofortige» Waffenruhe für ukrainische Hafenstadt Mariupol 
[Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 24.04.2022, 12:54. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3GAAgUG (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
Організація Об'єднаних Націй у неділю закликала до негайного припинення вогню в 
обложеному українському порту Маріуполь. 
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Leitner Ch. Tatort Ukraine: Diese Kriegsverbrechen werden Russland vorgeworfen [Електронний 
ресурс] / Ch. Leitner // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 24.04.2022, 16:59. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3M5atp5 (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
Напади на мирних жителів, розстріли, зґвалтування та вибухи на цивільних об’єктах: список 
підозрюваних російських військових злочинів в Україні довгий. Зроблена спроба 
документального фільму. 
 
Ukraine meldet Rückeroberung von Orten im Süden – Kiew will mit Moskau über Stahlwerk in 
Mariupol verhandeln [Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 24.04.2022, 
21:56. – Режим доступу: https://bit.ly/3xdainv (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
Настав 60-й день російської війни в Україні. Високопоставлені представники уряду США 
можуть вперше відвідати Київ. Водночас Україна повідомляє про відвоювання місць у 
Херсонській області та повідомляє про примусовий призив на окупованих територіях. 
 
 «So viel und so schnell wie möglich»: US-Minister sichern der Ukraine erneut massive 
Waffenlieferungen zu [Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 25.04.2022, 
17:15. – Режим доступу: https://bit.ly/3N1iyfA (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
Державний секретар Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін стали першими 
високопоставленими чиновниками США, які відвідали Київ з початку війни. Окрім заяв про 
солідарність та обіцянок зброї, були й слова попередження Москві. 
 
Zivilisten in Butscha offenbar durch russische Metallpfeile aus Granaten getötet [Електронний 
ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 25.04.2022, 14:22. – Режим доступу: 
https://bit.ly/3zdKrgn (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
Бучанські звірства є символом жорстокості російської загарбницької війни в Україні. Згідно з 
новими розслідуваннями, там загинули десятки мирних жителів від невеликих металевих 
дротиків, які містилися в артилерійських снарядах. 
 
Internationales Strafgericht schließt sich europäischen Ukraine-Ermittlern an [Електронний 
ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 25.04.2022, 16:41. – Режим доступу: 
https://bit.ly/3GBzEyi (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
Розслідування підозрюваних російських військових злочинів в Україні набирає обертів: офіс 
головного прокурора Міжнародного кримінального суду (ICC) оголосив у понеділок у Гаазі, 
що приєднається до слідчої групи щодо України та країн ЄС. 
 
Die USA sind zurück in ihrer alten Rolle – als militärischer Anführer [Електронний ресурс] // 
Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 26.04.2022, 07:30. – Режим доступу: 
https://bit.ly/3m35Cda (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
В Україні, сусідній з ЄС, точиться війна, але, згідно з дослідженням Кільського інституту 
світової економіки, США надали більше допомоги, ніж усі країни ЄС разом узяті з початку 
вторгнення. Американський кореспондент Рафаель Гейгер спостерігає за політикою 
президента США Джо Байдена і повідомляє про особливі відносини Байдена з Україною в 
261-му випуску «Сьогодні важливо». 
 
Deutschland ermöglicht Lieferung von Panzern an Ukraine [Електронний ресурс] // Stern. – 
Електрон. дані. – Німеччина, 26.04.2022, 09:03. – Режим доступу: https://bit.ly/3NJ1Otw 
(дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
Федеральний уряд хоче дозволити доставку танків з промислових запасів в Україну . Це дало 
зелене світло на експорт в Україну вживаних зенітних танків «Гепард», повідомили у 
вівторок джерела в уряді. 
 
USA kündigen monatliche Kontaktgruppe zur Verteidigung der Ukraine an [Електронний ресурс] 
// Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 26.04.2022, 17:38. – Режим доступу: 
https://bit.ly/3Q3W2Vs (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
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На міжнародній міністерській зустрічі на американській базі Рамштайн у Рейнланд-Пфальц 
США оголосили про створення щомісячної контактної групи для кращої координації 
обороноздатності України. 
 
Schüller Y. Im Zweifel trotzt der Angeklagte: Warum es so schwer wird, Russland wegen 
Kriegsverbrechen zu verurteilen [Електронний ресурс] / Y. Schüller // Stern. – Електрон. дані. – 
Німеччина, 26.04.2022, 19:16. – Режим доступу: https://bit.ly/3NMIhbK (дата звернення: 
30.05.2022). – Загол. з екрана. 
Відомо, що російські війська скоїли серйозні військові злочини в Україні. Картини з Бучі, 
Бородянки чи Маріуполя увійшли в історію. З одного боку, вони символізують жорстокість 
російської загарбницької війни проти України. З іншого боку, вони повинні служити 
доказом. Як доказ того, що Кремль свідомо порушив міжнародне право і або примусив 
військові злочини, скоєні його власними солдатами, або принаймні свідомо їх прийняв. 
 
Russland hat laut Armee «große Menge» westlicher Waffen in der Ukraine zerstört [Електронний 
ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 27.04.2022, 10:33. – Режим доступу: 
https://bit.ly/3PP4Yhc (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
За даними її армії, Росія знищила в Україні «велику кількість» західної зброї. Зброя, яку 
доставили в Україну США та європейські країни, була знищена в результаті ракетної атаки 
на південному сході України, повідомили в Міноборони в Москві в середу. Зброя та західні 
боєприпаси зберігалися на складах в приміщенні алюмінієвого заводу в Запоріжжі. 
 
Unweit der ukrainischen Grenze: Russisches Munitionsdepot steht in Flammen [Електронний 
ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 27.04.2022, 12:30. – Режим доступу: 
https://bit.ly/38znvx8 (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
У загарбницькій війні проти України Росія зазнала чергової невдачі. Поблизу українського 
кордону горить склад боєприпасів. 
 
Schillat F. Wann endet der Krieg? Kommt darauf an, wen man fragt [Електронний ресурс] / 
F. Schillat // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 27.04.2022, 19:31. – Режим доступу: 
https://bit.ly/3mjohBX (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
Україна оновлюється, Росія загрожує Третьою світовою війною – спіраль ескалації триває. 
Захід готується до тривалого конфлікту. 
 
Greift die Ukraine nun auch Ziele in Russland an? Die Zeichen mehren sich [Електронний 
ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 27.04.2022, 21:14. – Режим доступу: 
https://bit.ly/3GDF23L (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
З часу розгортання російської загарбницької війни Україна чинила опір загарбникам. Однак 
поки що контратаки здійснювалися лише проти внутрішніх об’єктів – територія Росії, що 
знаходиться поблизу, була убережена від атак.  
 
Drewello M. «Beispiellose Operation»: Wie US-Geheimdienste der Ukraine im Kampf gegen 
Russland helfen [Електронний ресурс] / M. Drewello // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 
28.04.2022, 09:56. – Режим доступу: https://bit.ly/3NG82du (дата звернення: 30.05.2022). – 
Загол. з екрана. 
Україна залежить від підтримки спецслужб США у боротьбі з Росією. Американська 
телекомпанія NBC News розповіла, наскільки інформація від шпигунської влади США та 
Пентагону допомагає Києву. 
 
Kramper G. Putins Offensive im Donbass läuft besser, als wir denken – aber eine Waffe könnte ihn 
stoppen [Електронний ресурс] / G. Kramper // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 
28.04.2022, 09:56. – Режим доступу: https://bit.ly/3GATkSQ (дата звернення: 30.05.2022). – 
Загол. з екрана. 
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На Донбасі нічого нового – так здається, але насправді новий путінський генерал Олександр 
Дворніков хоче розгромити українські війська. О. Дворніков уникає всіх сміливих операцій і 
ходів. Він вважає, що російська армія має вищу вогневу потужність, ніж війська Києва, в 
основному за рахунок артилерії. Територія противника контролюється за допомогою 
безпілотників, зокрема цінних бойових. 
 
Ukraine ermittelt gegen zehn russische Soldaten wegen Kriegsverbrechen in Butscha 
[Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 28.04.2022, 15:47. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3GCVVvF (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
Українська судова влада розпочала розслідування щодо десяти російських військових за 
підозри у військових злочинах у передмісті Києва Буча . Військовослужбовців 64-ї 
мотопіхотної бригади російської армії звинувачують, серед іншого, у «жорстокому 
поводженні з мирним населенням», повідомила прокуратура в четвер в онлайн-сервісі 
Telegram. 
 
Atombehörde besorgt über ausbleibendem Zugang zu ukrainischem Atomkraftwerk [Електронний 
ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 28.04.2022, 18:37. – Режим доступу: 
https://bit.ly/3ac9WUM (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) висловив занепокоєння через 
відсутність доступу його агентства до найбільшої в Європі АЕС Запоріжжя в Україні. 
 
Friedensorganisation: Waffen lösen Ukraine-Konflikt nicht [Електронний ресурс] // Stern. – 
Електрон. дані. – Німеччина, 29.04.2022, 08:03. – Режим доступу: https://bit.ly/3NQYpsR 
(дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
За даними мирової організації IPPNW, війна в Україні таїть в собі загрозу ядерної ескалації. 
Вона вимагає дипломатичного рішення. Втім, Асоціації лікарів доводиться нелегко з 
однозначним «ні» постачань зброї. 
 
Bundestag billigt schwere Waffen für Ukraine: «Alles andere wäre ein Offenbarungseid gewesen» 
[Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 29.04.2022, 10:29. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3M1aBpn (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
Канцлер довго вагався, боячись Третьої світової війни. У четвер в Берліні Бундестаг значною 
більшістю голосів дає добро на поставку важкого озброєння Україні. Так прокоментувала це 
рішення німецька преса. 
 
Schillat F. Bidens unmissverständliche Milliarden-Message an Putin [Електронний ресурс] / 
F. Schillat // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 29.04.2022, 17:22. – Режим доступу: 
https://bit.ly/390szuO (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
Кінець українській війні не видно. Але стає все зрозумілішим, яку мету переслідують США 
та їхні західні союзники. Росія відреагувала різко. 
 
Russland verstärkt Angriffe auf zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw [Електронний ресурс] // 
Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 30.04.2022, 06:13. – Режим доступу: 
https://bit.ly/3t9DeKB (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
Російська армія продовжила наступ на сході та півдні України з незмінною інтенсивністю, 
націлюючись, зокрема, на місто Харків. У суботу ввечері у Харкові пролунали потужні 
вибухи. 
 
Ermittlungen gegen zehn Soldaten der 64. motorisierten Infanteriebrigade aufgenommen 
[Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 30.04.2022, 09:16. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3t7arq0 (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
Відкриття, зроблені в Бучі після виведення російських військ, жахнули світ. Наразі 
українська прокуратура висунула звинувачення десяти військовим.  
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«Der Donbass ist nicht die Ukraine»: Manche hoffen auf die Ankunft der russischen Invasoren 
[Електронний ресурс] // Stern. – Електрон. дані. – Німеччина, 30.04.2022, 17:04. – Режим 
доступу: https://bit.ly/38zOwAC (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
Не всі на сході України побоюються наступу російських військ. На Донбасі люди 
почуваються ближчими до росіян, ніж до України. Бойові дії в регіоні точаться роками – 
задовго до нинішньої війни в Україні. 
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