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НОВИНИ УКРАЇНИ

Call for Family Articles
UUVV needs your pictures and articles on:

• GRADUATIONS • WEDDINGS • ANNIVERSARIES 
• FAMILY REUNIONS • COMMUNITY ISSUES

Please submit with a “free will gift” to our editorial office. We hope to
feature two or three such articles with pictures in each issue. Write
in Ukrainian or English. Thanks.

Про що говорили Порошенко і Трамп:
стенограма зустрічі в Білому домі

n Порошенко і Трамп обмінялися
короткими репліками в Овальному
кабінеті.

Стенограму зустрічі президентів
України і США оприлюднив Білий
дім. Президент Трамп: "Велике вам
спасибі. Для мене велика честь зус -
трі тися з Петром Порошенком, пре -
зидентом країни, в життя якої ми всі
так сильно залучені. Ви всі це бачи -
ли, і всі читали про це. У нас були
ду же гарні дискусії. Вони тривати -
муть увесь день. І я думаю, що ми
досягли великого прогресу. Це ве -
лика честь зустріти вас, містере пре -
зидент. Спа сибі. Велике спасибі. Ви
хотіли б щось сказати?" Президент
Поро шен ко: "Для мене велика честь
і ве лике задоволення зустрітися з
вами, пане президент—одним з
найбільш надійних прихи льників і
партнерів, стратегічних партнерів
України. Ми боремося за свободу і
демократію завдяки вашій сильній
підтримці у сфері безпеки та обо -
рони—під трим ці нашої оборо ни,
підтримці моєї 45-мільйонної нації,
найбіль шої країни на європей сько -
му кон ти ненті. І я абсолютно впев -
нений, що історія України—це істо -
рія успі ху. Я пишаюся тим, що ви,
пане пре зидент, і Сполучені Штати,
є спів ав тором цієї історії успіху. Ми
захо п люємося вашим керівництвом,
ефективністю ваших кроків, тому
що сьогодні виповнюється відразу
дві іс торичні дати—п'ять місяців
ва шо го президентства і час, коли ми
за пустили перший мирний план—
мирний план для України. І я аб со -
лютно впевнений, що наша ефек -

тив на координація принесе мир на -
шої нації, нашої землі і зможе під -
тримати нашу територіальну ціліс -
ність і суверенітет". Президент
Трамп: "Що ж, дякую вам. Це велика
честь. Велике спасибі. Спасибі". Пи -
тан ня з залу:

"Як ви відреагуєте на смерть От -
то Вармбіра?" Президент Трамп: "Я
ду маю, те, що сталося з Отто,—це
га ньба. Це повна ганьба. Цього не
по винно було трапитися. І. чесно ка -
жучи, якщо б його повернули додо -
му раніше, я думаю, результат міг
бути зовсім іншим. Його повинні
були привезти додому в той же день.
Результат був би зовсім іншим. Але
те, що сталося з Отто,—ганьба. І я
спілкувався з його родиною. Неви -
мовне, що вони пережили. Його по -
трібно було повернути додому дав -
ним-давно. Спасибі вам велике. Я
ці ную це". Як повідомляв УНІАН, 20
червня відбулася перша зустріч По -
рошенка з Трампом. Обидва прези -
денти позували для фотографій в
Овальному кабінеті і коротко ви -
сло вили свої ремарки після більш
ши роких зустрічей Порошенко з
віце-президентом Майком Пенсом
та керівними радниками з націо на -
льної безпеки. За підсумками пере -
говорів американський президент
заявив, що провів хорошу зустріч з
Порошенком.

—УНІАН:
https://www.unian.ua/politics/1987
551-pro-scho-govorili-poroshenko-i-
tramp-stenograma-zustrichi-v-bilomu-
domi.html

Петро Порошенко і Дональд Трамп / REUTERS

n Речник Білого дому навіть опублі -
кував світлину.

Президент України Петро Поро -
шенко зустрівся із президентом
США Дональдом Трампом. Про це у
Twitter повідомив речник Білого до -
му Шон Спайсер. Він опублікував
світ лину, на якій видно, що Поро -
шенко сидить поруч з Трампом, а
та кож по обидва боки присутні
пред ставники держав, в тому числі
віце-президент США Майк Пенс та
мі ністр закордонних справ України
Павло Клімкін. "Після зустрічі з ві -
це-президентом президент України
Порошенко зустрівся з прези ден -
том Сполучених Штатів Америки",
—зазначив Спайсер. 20 июня 2017 г.

Як повідомляв УНІАН, раніше у
Білому домі підтвердили, що 20 чер -
в ня, у Вашингтоні Дональд Трамп
за вітає на зустріч Петра Порошепка
із віце-президентом США Майклом
Пенсом. "Президент (Дональд Трамп
—УНІАН) зустрінеться з радником
з питань національної безпеки Мак -
Мастером та завітає на зустріч віце
президента Майкла Пенса з прези -
дентом України Петром Порошен -
ком",—йшлося у повідомленні Біло -
го дому.

—УНІАН:
https://www.unian.ua/politics/1986289-
poroshenko-zustrivsya-iz-trampom.
html

Порошенко зустрівся із Трампом

Порошенко зустрівся із Трампом / twitter.соm/PressSec?lang=ru

Порошенко пояснив, чому для нього
важливо зустрітися з Трампом 
раніше від Путіна
n Це допоможе не залишити "жод -
ного шансу" на несправедливість
Президент Петро Порошенко зая -
вив, що Україна має міцну двопар -
тійну підтримку в США, а під час
зу  стрічі із Дональдом Трампом йо -
му вдасться "озброїти інформа ці -
єю" всіх. Про це повідомляє його
прес-служба, відзначаючи, що під
час ро бо чого візиту до Сполучених
Шта тів президент проведе ряд зу -
стрічей та переговорів. «Подивіться
яку по тужну і фантастичну під -
трим ку ми зараз маємо у Сполу че -
них Штатах. Я прибув з першим ві -
зитом після пре  зидентських вибо -
рів (у США—ред.). І ми маємо фан -
тастичну про граму»,—зазначив По -
рошенко під час зустрічі з україн -
ською грома дою. Він пояс нив, чому
саме важ ли во, що пре зи дент Укра -
їни зустрі ча є ться з Трам пом раніше

від росій сь ко го лідера Володимира
Путіна. «Ду  же важливо, що моя зу -
стріч, як ук ра їнського президен та, в
Білому до  мі буде раніше, ніж зус -
тріч Путі на»,—за  уважив Петро По -
рошенко та до дав, що це необ хід но
для того, аби «всі були озбро єні ін -
формацією і ні кому не зали шити
жод ного шан су на несправед ливіс -
ть». Президент за ува жив, що Укра ї -
на має дуже міц ну дво партій ну під -
тримку у Кон гре сі США. Як пові -
домляв УНІАН, 20 чер в ня за пла  но -
вана зустріч Поро шен  ка із ві це-
пре зидентом США Майком Пен -
сом, на яку завітає До нальд Трамп.

—УНІАН:
https://www.unian.ua/politics/1984571
-poroshenko-poyasniv-chomu-dlya-
nogo-vajlivo-zustritisya-z-trampom-
ranishe-vid-putina.html


