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Тимчасова повірена у справах США
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США ТА УКРАЇНА:
ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ МИРУ Й РОЗКВІТУ
Партнерство між США й Україною міцнішає
дедалі дужче, адже мета нашої спільної праці –
досягнення миру та розквіту в Україні. Тож я
пишаюся тим, що саме цієї багатонадійної пори
очолюю в Києві Посольство Сполучених Штатів Америки.
Боротьба з пандемією коронавірусної хвороби у всьому світі є доказом критичної потреби
в постійних товариських відносинах між союзниками. Зокрема, Сполучені Штати наразі
допомагають Україні в медико-гуманітарній
сфері: ідеться про підготування лабораторних
систем, виявлення та моніторинг випадків зараження вірусом SARSCoV-2, підтримання технічних експертів, покращення комунікації щодо
ризиків тощо. Тоді як США та євроатлантичні партнери постійно підтримують Україну, неабияке розчарування викликає поведінка Російської
Федерації та її представників, які натомість використовують COVID-19
як чергову можливість поширити дезінформацію та створити плутанину, ба більше, навіть перешкоджаючи постачанню гуманітарної допомоги
на Схід України. Проросійські ЗМІ облудно стверджують, що Спеціальна
моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні – очі та вуха міжнародної
спільноти щодо гібридної війни на Донбасі – може бути відповідальною
за поширення COVID-19. Зусилля РФ із розповсюдження шахрайських
новин будуть безуспішними, адже СММ ОБСЄ має нашу міцну й незмінну підтримку.
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Сполучені Штати були й надалі залишатимуться надійним партнером
України в протистоянні російській агресії та дезінформації. Наша позиція непохитна: ми ніколи не визнаємо спробу Росії анексувати українські
території, а отже, вона платитиме високу ціну доти, доки йтиме шляхом
агресії. Санкції на основі Мінських угод буде продовжено, поки Росія
повністю не виконає домовленостей, досягнутих у столиці Білорусі, та не
облишить Донбас. Наші санкції, пов’язані з Кримом, залишаться чинними, доки Росія не поверне Україні контроль над Кримським півостровом.
Ми ніколи не приймемо менше, аніж повне відновлення територіальної
цілісності України.
Протягом останнього року США тісно співпрацювали з Президентом
Володимиром Зеленським, іншими українськими високопосадовцями та
представниками громадянського суспільства, щоби підтримати траєкторію України як успішної демократичної держави, захищеної в межах її
міжнародно визнаних кордонів. І ми залишаємося відданими подальшій
роботі разом з українськими партнерами, коли вони будують потужні та
стійкі демократичні інститути й проводять реформи задля зміцнення верховенства права та викорінення корупції. Зазначені кроки допоможуть
залучити більше міжнародних комерційних союзників, забезпечити економічне зростання України та посилити її стійкість до зовнішнього тиску.
США залишаються вірним партнером України – від боротьби з пандемією коронавірусу до протидії російській агресії та підтримки прагнення
українського народу до заможного й безпечного євроатлантичного майбутнього. Особисто я та вся наша команда сподіваємося продовжувати й
поглиблювати співпрацю з народом України упродовж найближчих місяців і років.
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