
Рішення "про під   -
ви щення рівня ам   -
біцій України що -
до Альянсу" ста -
ло визнан ням реа-
льного стану від -
но син України та
НАТО.

n Про це йде ть -
ся в заяві прези -
ден та України Пе -
тра Поро шен ка,
оп  ри   людне  н ій
пре с-сл у ж б ою
гла ви дер  жа ви.

"Вдячний за
тверду позицію
під тримки Ук раї -
ни, для якої од -
ним з ключових прі оритетів націо -
на льної безпеки є до сягнення кри -
те  ріїв член ства в Аль янсі",—наго -
ло  сив По рошенко.

За словами президента, наступна
мета України—План дій щодо член -
ства (ПДЧ) для України. Він додав,
що в листі до генсека НАТО Єнса
Столтенберга в лютому цього року
офіційно зафіксував прагнення Ук -
ра їни стати членом Альянсу.

Як повідомляв УНІАН, у НАТО
офіційно визнали прагнення Укра -
їни отримати повноцінне членство
в Альянсі і надали статус країни-ас -
піранта.

—Джерело: УНІАН
https://www.unian.ua/politics/10037147
-poroshenko-nastцpna-meta-ukrajini-
v-nato-plan-div-shchodo-chlenstva-v-
al yansi.html

Уряд вживає всіх необхідних за хо -
дів для виключенняу країнської про -
дукції з-під запроваджених США
імпортних мит на сталь і алю -
міній в розмірі 25% і 10% від по -
відно.

n Про це торговий представник Ук -
раїни Наталя Микольська повідо -
ми ла у Twitter.

«Щодо запроваджених США
спец мит па вироби з сталі і алю мі -
нію. Кабмін і Мінекономрозвитку
вживають всіх заходів, щоб укра їн -
ська продукція була виключена з-
під дії цих заходів. Віримо, що укр.
продукція, для якої ринок США є

тра диційним, не є загрозою нацбез -
пеці США»,—написала вона.

Микольська зазначила, що Кабі -
нет міністрів України веде постій -
ний діалог з урядом США та пра -
цює з українськими виробниками
щодо даного питання.

Як повідомлялось, 8 березня пре -
зидент США Дональд Трамп підпи -
сав прокламації про запровадження
імпортних мит на сталь в розмірі
25% і на алюміній за ставкою 10%.
За словами Трмпа, мита не вводи ти -
муться протягом 15 днів, й у цей час
США стежитимуть за реакцією сво -
їх торгових партнерів. Крім того,
Трамп зазначив, що мита на імпорт
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МОЗАІКА НОВИН

Кабмін спробує вивести
українську продукцію з-під 
нових мит США

Третього березня, перебуваючи в
По льщі, я відвідав село Павлокома,
де разом з сотнями українців вша -
нував пам'ять 366 українських се -
лян, яких цього дня 1945 року по-
звірячомузнищив загін польської
Армії Крайової.

n Тимчасом 10 березня виповнює -
ть ся ще одна трагічна річниця. У
1944 році на Холмщині підрозділи
Армії Крайової та Батальйонів
Хлоп ських під командуванням Ста -
ніслава Басая вирізали велике укра -
їнське село Сагринь і кілька менших
навколишніх сіл. За кількістю заги -
блих цей злочин ще страшніший,
ніж у Павлокомі. Було вбито, за різ -
ними підрахунками, від 800 до 1300
українців, 70 відсотків замордо ва -
них—жінки й діти.

Про якусь військову зумовле ніс -
ть нападу на Сагринь годі й говори -
ти. Там знаходилися 20 поліцаїв, на -
браних німецькою окупаційною ад -
мі ністрацією з місцевого населен -
ня. Ясно, що жодної загрози Армії
Крайовій вони не становили. Отже,
мета каральної акції була одна—ет -
нічна чистка, фізичне знищення ук -
раїнського населення.

Нема нічого простішого й логіч -
ні шого, ніж визнати ці очевидні
фак ти, погодитися, що взаємна рі -
за нина 40-их років є справді вели -
че зною трагедією, нашою спільною
трагедією.

Ці факти аж ніяк не вписуються

в нову історичну концепцію польсь -
кого правлячого політикуму, згідно
з якою Українська повстанська ар -
мія оголошується злочинною орга -
ні зацією, а Армія Крайова залиша -
ється чистою й непорочною. Дій с -
ність спростовує такий підхід. На
жа ль, воєнні злочинці були з обох
боків, а жертвами масових вбивств
ставали як поляки, так і українці.

Мені здається, нема нічого прос -
тішого й логічнішого, ніж визнати
ці очевидні факти, погодитися, що
вза ємна різанина 40-их років є
спра вді величезною трагедією, на -
шою спільною трагедією. Таке, ви -
знання водночас є й єдиним шля -
хом до українсько-польського при -
ми рення. Ми не маємо права пере -
кидати провину з однієї сторони на
другу, огульно звинувачувати цілі
на ції й національні визвольні рухи.
Ми повинні разом засудити злочи -
ни й конкретних злочинців, які їх
скоїли, ми повинні разом пам'ятати
й вшановувати наших загиблих. За -
в данням політичних й інтелектуа -
ль них еліт є зробити так, щоб скор -
бота за невинними жертвами не ро -
з'єднувала, а об'єднувала українців
та поляків.

Кажучи це, я не відкриваю нічо -
го нового. Адже ще кілька років то -
му Україна й Польща йшли саме
цим шляхом взаємного прощення
й примирення. Наше партнерство,
щи ра дружба могли вважатися взір -
цем для всієї Європи.

Щоб зберегти і розвинути наше
примирення, ми маємо весте мак -
си мально чесний, відвертий та кри -
тичний діалог.

Ще в 1994 році наші уряди укла -
ли Угоду про збереження місць па -
м'яті поховання жертв війни і по лі -
тичних репресій. Згідноз Угодою в
Сагрині ще в 2008 році споруджено
меморіал жертвам масового вбив -
ства. Передбачалося, що незабаром
його разом відкриють президенти
двох країн. Церемонія не раз пере -
но силася з різних причин, досяга -
ли ся домовленості про нові термі -
ни, проте минуло вже 10 років, а ме -
моріал офіційно й досі не відкрито.

Мені, як і більшості українців,
ду же болить, що різкий розворот
по льського керівництва в істо рич -
ній політиці змінив атмосферу на -
шо го партнерства. Я не розумію,
для чого потрібно зводити нанівець
наше щире примирення, причому
саме тоді, коли агресивна політика
Росії загрожує майбутньому і Ук ра -
їни, і Польщі, і всього Євросоюзу.

Щоб зберегти і розвинути наше
примирення, ми маємо вести мак -
си мально чесний, відвертий та кри -
тичніш діалог. Ніхто не каже, що він
буде простий і що ми в усьому при -
йдемо до однакових оцінок. Але ми
повинні навчитися поважати думку
іншого, примиритися з тим, що на
певні події минулого партнер диви -
ться під своїм кутом зору. Маємо
та кож зрозуміти, що спроби нав'я -

за ти іншому своє власне бачення іс -
торії як єдино правильне, диктува -
ти, кого можна вважати націона ль -
ними героями, а кого ні, є щонай -
менше контрпродуктивними.

Кілька днів тому у статті, при -
свяченій українсько-польським вза -
єминам, я вже писав, що готовий
узя ти на себе відповідальність за те,
щоб повернути наші взаємини в
нор мальне й цивілізоване євро пей -
ське русло. Ще раз закликаю поль сь -
ку сторону до відвертого діалогу й
прагнення зрозуміти одне одного.

Давайте згадаємо заповіт свято -
го Івана Павла II: «Пробачаємо й
про симо пробачення!».

Польський президент Лех Ка чин -
ський у 2009 році сказав великі сло -
ва: «Спогади історії не можуть зві ль -
нити нас від думок про сього дення.
Відшукаймо в собі мужність і мило -
сердя, щоб звернутися до Бо га з най -
кращою молитвою: «Прости нам про -
вини наші, як і ми проща є мо ви ну -
ватцям нашим». Шкода, що ці сло ва
не звучать вже кілька років поспі ль.

Давайте нарешті разом відкри є -
мо меморіал в Сагрині і разом по -
вер немося на шлях історичного
при мирення.

—Павло Клімкін, 
міністр закордоннях справ України

—Джерело: УНІАН
https://www.unian.ua/politics/10036643 
-ukrajina-polshcha-zgadaymo-zapovit-

ka chinskogo.html

Україна - Польща: згадаймо заповіт Качинського

Порошенко: наступна мета
України в НАТО – План дій щодо
членства в Альянсі

Ілюстрація REUTERS

Президент привітав рішення НАТО про визнання прагнення
України до член ства в Альянсі 

/ фото president.gov.ua

сталі та алюмінію з Мексики та Ка -
нади не будуть чинними, доки веду -
ться переговори про перегляд Пів -
нічноамериканської угоди про ві ль -
ну торгівлю (NAF1A).

—Джерело: УНІАН
https://economics.unian.ua/indus-
try/10036307-kabmin-sprobuye-vivesti-
ukraimsku-produkciyu-z-pid-novih-mit-
ssha.html          


