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Сполучені Штати прагнуть бачити Україну успішною, стабільною, за-

можною, демократичною та вільною, і я пишаюсь тим, що команда по-
сольства США надає підтримку нашим українським партнерам.

Із часу Революції гідності Україна здійснила низку надзвичайно важ-
ливих кроків у впровадженні судової, оборонної та економічної реформ. 
Сполучені Штати підтримують Закон України «Про національну безпе-
ку», законодавство щодо антикорупційного суду, як і формування, ро-
боту Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури. Ми також підтримуємо зусилля України 
з відновлення економічної стабільності та зростання, очищення банків-
ського сектора, звуження можливостей для корупції під час обчислення 
й збору ПДВ, оновлення управління державними підприємствами в енер-
гетичному секторі, реформування дорожньої поліції та надання містам 
і населеним пунктам більших ресурсів та повноважень для поліпшення 
життя їхніх мешканців.

Сполучені Штати тісно співпрацювали з нашими українськими парт-
нерами з багатьох вищезазначених ініціатив; із 2014 року ми надали 
Україні понад 2 мільярди доларів на фінансування заходів безпеки та  
в інших сферах, які допомогли започаткувати такі ініціативи, як патруль-
на поліція, НАБУ та САП. Ми також підтримуємо міцні культурні зв’язки 
між нашими двома країнами за допомогою академічних та професійних 
програм обміну й інших ініціатив.

Незважаючи на досягнутий прогрес, залишається багато роботи задля 
того, аби вважати жертви України на Майдані та на Донбасі недаремни-
ми. Треба дослухатися до голосу громадянського суспільства, оскільки 
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реформи після Революції гідності були б неможливими без його самовід-
даної праці заради кращого майбутнього України. Хоча критика з боку 
громадянського суспільства може бути незручною для будь-якого уряду, 
українська влада розуміє, що сильне громадянське суспільство – обов’яз-
кова умова поступу для будь-якої країни, а свобода критикувати – це те, 
що відділяє Україну від репресивних країн, як-от Росія. 

Корупція залишається актуальною проблемою – насправді це є най-
більшою перешкодою для досягнення Україною своїх євроатлантичних 
прагнень. Над нещодавно утвореними антикорупційними інституціями 
України нависла загроза. Ми звертаємося до українського уряду, щоби він 
продовжив виконувати свою обіцянку народу України здійснити рефор-
ми, яких люди вимагали. Ми також закликаємо Україну вжити заходів 
для демонтажу в країні олігархічної системи, в якій деякі особи мають 
величезну економічну силу, що може бути використана для викривлення 
політичної та економічної систем.

Київський безпековий форум. Під час заходу виступили Арсеній Яценюк, прем’єр-міністр України 
(2014–2016), Марі Йованович, Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні, Роман Ващук, 
Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні, й Александер Вінніков, голова Представництва 
НАТО в Україні, липень 2018 р.

Kyiv Security Forum. Arsenii Yatseniuk, Prime Minister of Ukraine (2014-2016), Marie Yovanovitch, Ambassador 
Extraordinary and Plenipotentiary of the USA to Ukraine, Roman Waschuk, Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of Canada to Ukraine, and Alexander Vinnikov, Head of the NATO Representation to Ukraine, 
July 2018
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Сполучені Штати продовжують підтримувати реформи в Україні, а та-
кож рішуче стоять на боці України у боротьбі з російською агресією. Від 
початку кризи США та їхні європейські партнери були об’єднані в захисті 
суверенітету та територіальної цілісності України. Кримська декларація 
Держсекретаря Помпео від 25 липня 2018 р. чітко й недвозначно підтвер-
дила політику США: ми не визнає́мо і не ви́знаємо незаконну анексію 
Криму Росією.

Наші санкції, прив’язані до Мінських угод, будуть актуальними, доки 
Росія повністю не виконає умови Мінських домовленостей і не піде з Дон-
басу. Наші «кримські» санкції залишаться діяти, доки Росія не поверне 
під контроль України Кримський півострів. Допоки ці критичні питання 
не буде вирішено, неможливо повернутися до ведення справ із Росією «як 
зазвичай». Ми будемо незмінно підтримувати Україну перед лицем росій-
ської агресії.

 


