Україна розраховує на прогрес у питанні запровадження миротворців ООН на Донбасі – Глава держ

Україна розраховує на те, що питання запровадження миротворчої місії під егідою ООН
на Донбасі буде вирішене, заявив Президент Петро Порошенко під час виступу на
загальних дебатах 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН «Зробимо ООН корисною для
всіх людей: глобальне лідерство та спільна відповідальність у підтримці мирних,
справедливих та сталих суспільств». «Навіть після того, як ООН не вдалося запобігти
агресії проти України, ми все ще сподівалися на допомогу Організації у врегулюванні
конфлікту шляхом розгортання багатонаціональної миротворчої місії на тимчасово
окупованій території Донбасу», - наголосив Глава держави.
Він зазначив, що йдеться про миротворчу діяльність, з проханням про яку Україна
зверталася до ООН ще у квітні 2015 року. Президент нагадав, що тоді направив
відповідного листа, підтриманого Верховною Радою України, на адресу Голови Ради
Безпеки, Президента Генеральної Асамблеї та Генерального секретаря ООН.
«Місії з потужним мандатом та широким колом відповідальності, що сприятиме
поверненню миру на українську землю. А не тієї, що допоможе заморозити конфлікт або
закріпити присутність агресора та його поплічників на Донбасі. Ми серйозно
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розраховуємо на подальший прогрес у вирішенні цього важливого питання», - наголосив
Петро Порошенко.
На переконання Президента, саме за допомогою погодженої Радою Безпеки
миротворчої місії, ООН може врятувати численні життя людей та запобігти їх подальшим
стражданням.
«Ми як ніколи налаштовані й надалі захищати кожний клаптик нашої землі від агресора»,
- також заявив він.
Водночас Глава держави зазначив, що Україна продовжить розглядати всі наявні
можливості мирного вирішення конфлікту та відновлення територіальної цілісності.
«Дозвольте мені наголосити, що Україна завжди ставила на перше місце правові та
дипломатичні шляхи врегулювання конфлікту. Пріоритетними для нас є багатосторонні
механізми. Тому ми звернулися за підтримкою до ООН, ОБСЄ, Ради Європи та інших
міжнародних організацій, форумів та форматів. Ми будемо дотримуватися цього підходу
й надалі», - констатував Петро Порошенко.

2/2

