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МОЗАЇКА НОВИН

Подальша допомога від НАТО:
Клімкін розповів, яке питання Україна
порушуватиме на саміті альянсу

Мова йде про ту допомогу, яка
сприятиме досягненню мети приведення оборонного сектору України до стандартів НАТО до 2020 року.
n Він нагадав, що Україна до 2020
року має адаптувати увесь безпековий і оборонний сектордо стандартів / фото УНІАН
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що
Україна на саміті Організації Північноатлантичного договору (НАТО) в 2018 році порушуватиме питання про подальше отримання допомоги від Альянсу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам в
рамках конференції "Київські тран-

сатлантичні діалоги".
Дипломат нагадав, що Україна до
2020 року має адаптувати увесь безпековий і оборонний сектор до
стандартів Північноатлантичного
альянсу.
"Маємо дуже чітко іти за погодженою логікою і погодженим графіком. Саміт в Брюсселі наступного
року. Там потрібно буде розмовляти,
яка далі нам потрібна допомога", —
заявив Клімкін.
Він уточнив, що мова йде про ту
допомогу, яка сприятиме досягненню мети приведення оборонного
сектору України до стандартів НАТО до 2020 року.
Як повідомляв УНІАН, наступний саміт Північноатлантичного
альянсу відбудеться 11 та 12 липня
2018 року в Брюсселі (Бельгія).
9 липня 2016 року в рамках саміту НАТО у Варшаві було ухвалено
Комплексний пакет допомоги Україні. Пакетом передбачено понад 40
напрямів, за якими Альянс надає
Україні підтримку в оборонній і безпековій сферах.
УНІАН: https://www.unian.ua/politics
/2210051-podalsha-dopomoga-vidnato-klimkin-rozpoviv-yake-pitannyaukrajina-porushuvatime-na-samitialyansu html

Дуда закликав керівництво України
не призначати на високі посади осіб
з антипольськими поглядами

Дуда вважає, що декотрі з українських високопосадовців дотримуються антипольських поглядів.
Анджей Дуда / REUTERS
n Президент Польщі Анджей Дуда
закликав керівництво України не
призначати на високіпосади осіб з
антинольськими поглядами. Як повідомляє Польське радіо, про це Дуда заявив телеканалу Trwam і радіо
Maryja.
«Я очікую від президента Петра
Порошенка, від прем'єр-міністра
Володимира Гройсмана, що люди,
які відверто проголошують націоналістичні і антипольські погляди,
не займатимуть важливих посад в
українській політиці»,—сказав Дуда.
За його словами, декотрі з українських високопосадовців дотриму-

ються антипольських поглядів.
«Про це також необхідно говорити голосно—на дуже важливих посадах в Україні є люди, які практично мають відверто антипольські погляди, це не прийнятне»,—наголосив Дуда.
Як повідомляв УНІАН, 2 листопада міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив,
що польська влада вживатиме заходів, «які не дозволять людям з
вкрай антипольськими позиціями
відвідувати Польщу».
«Люди, які навмисно пропагують
уніформу СС «Галичина», до Польщі не потраплять»,—підкреслив Ващиковський.
Також він додав, що Польща та
Україна «мають різні підходи до
примирення».
3 листопада в МЗС України заявили, що взяли до уваги висловлювання Ващиковського, але наголосили, що в Україні немає антипольських настроїв.
14-а гренадерська дивізія Ваффен СС «Галичина»—підрозділ у
складі військ Ваффен-СС Німеччини, то існував у 1943-1945 роках і
був укомплектований з українців
греко-католицького віросповідання, фактично, виключно галичан. З
19 квітня 1945 року підрозділ отримав нову назву—1-а Українська дивізія УНА.
—Джерело: УНІАН
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НАТО незадоволений виконанням
Україною річного плану

В НАТО прямо сказали представникам України, що не задоволені
темпами виконання завдань. Річ в
тому, що Україна бере на себе надто
амбітні завдання, які потім не здатна виконати.
REUTERS
n Глава місії України при Організації північноатлантичного договору (НАТО) Вадим Пристайко говорить, що в Альянсі не задоволені
виконанням України Річної Національної програми (РНП).
За словами українського дипломата, віце-прем'єр України з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе
у штаб-квартирі НАТО провела зустріч з помічником генерального
секретаря НАТО Алехандром Алваргонзалесом, де було обговорено
останню оцінку виконання РНП.
"Я не хочу розкривати все обговорення, але можу сказати, що сторона НАТО незадоволена. І це було
прямо сказано. Чим мені подобається НАТО—тут, на відміну від інших
організацій, люди звикли говорити
те, що є. Натівська сторона не задоволена результатами та темпами виконання РНП, і це вже не перший
рік, це не перша Річна національна
програма, яку можна було б навчитися виконувати більш ефективно",
—сказавПристайко.
При цьому представник України
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при НАТО повідомив, що "зауваження були сприйняті, і нова програма буде покращена, починаючи з
самої програми". "Вона грандіозна
за розміром, ми беремо на себе грандіозні задачі, які потім не здатні
виконувати, ми забуваємо, що кожний захід має мати ресурс, людський
та грошовий. Але це загальна проблема, а не тільки стосовно того, що
стосується НАТО—ми багато беремо зобов'язань, навіть всередині
країни, і не завжди виділяємо для
цього необхідні ресурси",—вважає
він.
Коментуючи намір України досягти стандартів НАТО у військовій
сфері до 2020 року Пристайко також
зазначив, що в НАТО "за зачиненими дверима мені кажуть, що це дуже
сильна, амбітна задача". "Це не означає, що її не можна виконати, просто, стикаючись інколи з нашим українським традиційним затягуванням всіх наших обіцянок, партнери і
союзники висловлюють певний сумнів, наскільки це реальна задача. Наше завдання зараз продемонструвати, що наші плани реальні, і що ми
можемо їх виконати. Просто треба
працювати",—наголосив представник України при НАТО.
УНІАН: https://www.unian.ua/politics
/2234531-v-nato-ne-zadovoleni-tempami-ukrajini-v-adaptatsiji-standartivalyansu.html
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