UKRAINIAN THOUGHT
Established London 1945
Published by the Association
of Ukrainians in Great Britain

ч. 5 (3377 LXXII)
11 березня 2017

www.augb.co.uk
dumka@augb.co.uk

Боротьба з корупцією? (див. с. 6)

Росія постачає війська і зброю

Британський міністр
Закордонних Справ, Борис
Джонсон, наново підкреслив, що Британія продовжуватиме закликати світову
спільноту зберегти санкцій
проти Росії.
У листі-відповіді Бориса Джонсона Союзу Українців у Великій
Британії, міністр зазначив, що

він стурбований новим спалахом
бойових дій в східній Україні та
поверненням до широкого використання важкої зброї, забороненої за Мінськими угодами.
«Ми будемо й надалі вимагати
від Росії відповіді в ООН та в
інших багатосторонніх форумах,
оскільки це очевидно, що Росія
постачає війська, обладнання
та надає іншу підтримку сепа-

Заяви РФ
в Гаазі

ратистам. Російська підтримка
грає важливу роль у продовженні
насильства і нестабільності в
східній Україні».
Міністр також додав, що Сполучене Королівство продовжує
вповні підтримувати Україну в
обороні її суверенності й територіальної цілісності.
За його словами, Росія і Україна були ключовою темою дис-

кусій між британським прем’єром
і президентом США.
«Діалог між США і РФ є в
інтересах усіх сторін, проте
прем’єр-міністр чітко зазначила,
що будь-які відносини з Росією
повинні вестися як з позиції
сили, так і з відповідним рівнем
обережності».
«Сполучене Королівство буде
надалі аргументувати в ЄС і

деінде, що санкції мають продовжитися, поки Росія не виконає
своїх зобов’язань у повному обсязі Мінських угод. Санкції щодо
Криму залишаться в силі до тих
пір, поки Росія не поверне півострів Україні», зазначив Борис
Джонсон.
___________________________

Крим: квіти для Шевченка

Глава МЗС вкотре наголосив
на неприпустимості будьяких компромісів в питанні
анексії Криму.
ЗаЯВИ та аргументи російської сторони, представлені на
слуханнях в Міжнародному суді ООН в
Гаазі, є абсурдними
і не сприймаються
міжнародним співтовариством всерйоз.
«Коли російські представники в Гаазі офіційно
говорять про те, що ці
сотні танків, броньованих
машин, нескінченну кількість артилерії, «Градів» і
всього іншого просто знайдено в шахтах, над цим
сміється весь світ, але
це, звичайно, недобрий
сміх. Ми розуміємо, з чим
маємо справу, тому ми
повинні довести виконання Мінська до кінця і повернути мир на Донбас»,
- заявив міністр закордонних справ України Павло
Клімкін в ході спільної
прес-конференції з главою МЗС Франції ЖаномМарком Еро в Парижі 9
березня.
Міністр вважає, що
Україна зможе довести
в Міжнародному суді
ООН факти порушення
Москвою міжнародних
конвенцій. Зокрема Конвенції про протидію
фінансуванню тероризму
та Конвенцію про заборону расової дискримінації.
Клімкін також вказав
на неприпустимість будьяких компромісів у питан-

ні окупації Криму «Вона
(окупація, - ред.) ніколи
не буде визнана нашими
партнерами і друзями. Це
позиція всіх цивілізованих
держав, і всіх, хто розбирається в міжнародних
правилах і цінностях», уклав він.
7 березня, російська делегація у справі
«Україна проти Росії» в
Міжнародному суді ООН
заявила, що головним
джерелом зброї бойовиків
в Донбасі є радянська
зброя, яка залишалася
в шахтах Донбасу. Крім
того, росіяни кажуть, що
бойовики використовують
озброєння українських
частин, що відступили.
При цьому російська
делегація не коментує докази України про російські
постачання зброї бойовикам. Російська делегація
переконує Міжнародний
суд, що в Україні відбувся
«переворот» і йде «громадянська війна». ZN,UA

У Києві на мосту Патона утворили “живий ланцюг єдності” з нагоди проголошенння
22 січня 1919 року Акту возз’єднання Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. Учасники розгорнули 30-метровий синьо-жовтий прапор,
сформували дві колони на правому і лівому берегах Дніпра і зустрілися на мосту.

Суд ООН - «Україна проти Росії»
У Міжнародному суді
ООН в Гаазі завершилися
чотириденні слухання за
позовом України до Росії.
«Публічні слухання за
запитом України про запровадження тимчасових
заходів у справі стосовно
«Застосування Між-

народної конвенції про
боротьбу з фінансуванням
тероризму та Міжнародної
конвенції про ліквідацію
всіх форм расової дискримінації (Україна проти
Російської Федерації)»
завершилися 9 березня.
Тепер суд почне свій роз-

гляд» – йдеться у повідомленні.
Рішення суду за запитом
щодо запровадження тимчасових заходів буде оголошено під час публічного
засідання, дату якого буде
повідомлено пізніше.
Заступник міністра за-

кордонних справ Олена
Зеркаль спрогнозувала,
що рішення про введення
тимчасових заходів щодо
Росії Міжнародний суд
ООН винесе до кінця квітня і висловила надію, що
рішення буде справедливим. /ZN,UA/
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МВФ:
допомога
Україні
Рада директорів МВФ
обговорить надання
Україні мільярда доларів
20 березня.
Засідання ради директорів Міжнародного
валютного фонду (МВФ),
де розглянуть питання виділення Україні траншу за
програмою розширеного
фінансування (EFF) на мільярд доларів, відбудеться
20 березня. Офіційний
представник фонду Джеррі
Райс на брифінгу, 9 березня, повідомив, що керівництво України і МВФ досягли згоди щодо третього
перегляду програми.
«Якщо подивитися на
історію підтримки фондом
України, я думаю, це найбільший прогрес, досягнутий за всі часи в рамках
програм для країни», зазначив Райс.
За його словами, головна мета програми розширеного кредитування - це
допомогти уряду і народу
України вистояти перед
нинішніми викликами і
повернути Україну на шлях
сталого і всеохоплюючого
економічного зростання та
створення робочих місць.
Український мінфін
повідомив, що меморандум про співпрацю з
International Monetary Fund
буде оприлюднений після
засідання ради директорів
фонду. Міністр фінансів
О.Данилюк заявив, що
оновлений меморандум
України і МВФ містить
положення про земельну, банківську і пенсійну
реформи.
Прем’єр-міністр ВБ
Тереза Мей повідомила
про намір покинути загальний ринок ЄС, так як
вихід з ЄС без цього буде
не повним.
Це може мати відчутні
економічні наслідки як для
Великої Британії, так і для
ЄС. /ZN,UA/

