Підсумки Саміту НАТО у Брюсселі

Президент Петро Порошенко зазначає, що Україна вдячна за
пропозицію участі у цьогорічному Саміті НАТО, який є надзвичайно
важливим для безпеки світу та для нашої держави.
«Я хотів би подякувати Генеральному секретарю Столтенбергу та всім
колегам з країн-членів НАТО за запрошення Україні взяти участь у заходах
Саміту. Це чітке визнання того, що Україна є важливим елементом
євроатлантичної безпеки», - сказав Глава держави під час спільного брифінгу
для ЗМІ з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Петро
Порошенко зазначив, що вдячний також за можливість зустрітися з членами
НАТО на найвищому рівні та продовжити важливий діалог, який
відбувається протягом останніх чотирьох років. Він також висловив
сподівання, що сьогодні Альянс знову підтвердить свою тверду прихильність
підтримці України та продемонструє єдність та солідарність у нашій боротьбі
проти російської агресії.
Глава держави зазначив, що високо цінує підтвердження відданості
Альянсу підтримці суверенітету і територіальної цілісності України в її
міжнародно визнаних кордонах. «НАТО рішуче засуджує та ніколи не визнає
анексію українського Криму. Наші партнери вимагають від Росії вивести свої
війська з території нашої держави та припинити будь-яку політичну,
фінансову та матеріальну підтримку незаконних збройних формувань на
Донбасі», - додав він.
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Президент також привітав «готовність союзників продовжити
потужний, скоординований, трансатлантичний тиск на російського агресора,
включаючи санкції».
«Дуже важливо, що в заяві цього Саміту ми знову підтвердили, що
двері НАТО відкриті для України та для Грузії. Ми прагнемо продовжувати
глибоку модернізацію нашої країни в інституційному, політичному та
економічному вимірах. Наші спільні зусилля по створенню успішної,
процвітаючої та стійкої України – найкраща відповідь на російську агресію
та пропаганду», - сказав Глава держави.
Єнс Столтенберг, у свою чергу, заявив, що НАТО та союзники
продовжуватимуть підтримувати процес реформування в Україні, надаючи
консультації, тренінги, оснащення.
«Всеосяжний пакет допомоги політичних та практичних заходів є
також частиною такої підтримки. Він також включає експертні консультації в
Києві та такі проекти, як, наприклад у сфері кібербезпеки, медичної
реабілітації
та
логістики»,
сказав
Генеральний
секретар
Північноатлантичного альянсу. Він також підкреслив, що НАТО глибоко
цінує внесок України в діяльність Альянсу, від Косово до Афганістану, а
також у Сили реагування НАТО.
«Більше 20 років відмінного партнерства між Україною та НАТО
зробили внесок в євроатлантичну безпеку. Хочу подякувати за Ваші зусилля
з поглиблення зв’язків між Альянсом та Україною», - сказав Єнс
Столтенберг.
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