
Порошенко хоче спільної позиції 
в історичних питаннях з Польщею.
Дуда підтримав
n Президент Петро Порошенко
виступає за якнайшвидше вироб -
лен ня спільної з Польщею позиції в
історичних питаннях.

Про це глава держави заявив на
спільній прес-конференції з пре зи -
дентом Польщі Анджеєм Дудою під
час його візиту до Києва 24 серпня.

"Українська сторона готова до
від вертого й конструктивного діа -
ло гу в питаннях трагічних сторінок
нашої спільної історії, і впевнений,
що це взаєморозуміння найближ -
чим часом ми знайдемо",—сказав
По  рошенко, повідомляють Україн -
сь кі новини.

Він додав, що діалог в історич -
них питаннях між Польщею й Ук -
ра їною не повинен грати на руку
третій країні.

"Ми повинні знайти ту концеп -
цію, що буде задовольняти обидві
кра їни, а історичні питання потріб -
но залишити історикам",—сказав
Порошенко.

При цьому він зазначив, що Ук -
раїні й Польщі необхідно робити
кроки, які будуть сприяти спів ро -
біт ництву між державами.

У свою чергу Дуда запевнив, що
польська та українська сторони
про довжать діалог щодо спільних
сто рінок історії, а у грудні можуть
бути узгоджені "конкретні речі".

"Ми говорили з президентом
(По рошенком) про складні пи тан -
ня, пов'язані з історією та істо рич -
ною пам'яттю. Ми продовжувати -
ме мо діалог з цього питання, спі ль -
но будемо прагнути до того, щоб
він був ще більш продуктивним,
ніж сьогодні",—зазначив Дуда.

"Ви можете сподіватися також на
наші узгоджені дії в цьому питанні.
Уже в грудні, думаю, ми зможемо
го ворити про конкретні речі",—до -
дав він, повідомляє Інтерфакс-Ук -
ра їна.

Дуда також зазначив, що Поль ща
очікує президента Петра Поро шен -
ка з візитом у Варшаву 2 грудня.

"Я сподіваюся, що такий візит
від будеться в грудні. Можливо, ста -
не можливим погодження наших
гра фіків, щоб він відбувся 2 грудня,
- у символічний день, коли Польща
визнала незалежність української
дер жави",—зазначив Дуда.
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Notice of upcoming

Manitoba Provincial Ukrainian Self Reliance League 
of Canada Convention 2016

Saturday, September 24, 2016
Watch for program details as they become available.

Please reserve the date and plan to attend. Everyone is welcome.

Appeal for Donations
The UUkkrraaiinniiaann  VVooiiccee

building is in need of extensive roof repairs. 
Estimated cost is $26.000.00
Your much appreciated donations can be send to: 

UKRAINIAN  VOICE 842 Main St., Winnipeg, MB R2W 3N8
We thank you in advance for your continued support.

—Board of Directors

Wish List “Ukrainian Voice”
Directors and Staff 

invite our readers and supporters to help fund the following equipment:
• New hot water tank $400.00     • Digital Camera  $350.00 
We thank you for your support in advance!

День Незалежності в Києві
продовження зі стор.1

Також високопосадовці вшанува -
ли пам'ять героїв Небесної сотні,
вс  тановивши лампадки до пам'ят -
но го Хреста на місці їх загибелі.

Учасники церемонії вшанували
пам'ять героїв хвилиною мовчання.

При цьому прес-служба пре зи -
ден  та не повідомляє про участь у
жодному з заходів прем'єр-міністра
Во лодимира Гройсмана, який напе -
редодні повідомив про перенесену
операцію.

На Майдані Незалежності прохо -
див Марш Незалежності за участю
глави держави. Військовий парад
при ймав глава Міноборони Степан
Полторак.

За час збройної агресії Росії заги -
ну ли 2504 українських військових.

Про це заявив президент Петро
Порошенко у ході виступу на Май -
дані з нагоди Дня Незалежності 24
серпня.

"Ворогу України не вдалося реа лі -
зувати жодної стратегічної задачі та
поставити Україну на коліна. За це
свої життя віддали 2504 українсь -
ких воїнів",—зазначив Порошенко.

За словами президента, на фронт
через військомати пройшли майже
300 тис. осіб.

"Якби ми рухалися за інерцією
ми нулого року, зараз мала б завер -
шу ватися 9 черга мобілізації, але ми
не починали і 7-ї. Пріоритет—фор -
мування професійної армії. Щомі -
ся ця до лав ЗСУ вливаються до 6
тис. військовослужбовців. До кінця
року ми очікуємо більше 20 тис.
кон трактників. Наразі 75% армії—
контрактники",—зазначив прези -
дент.

При цьому триває формування
військового резерву, який складає
по над 80 тис. воїнів. Порошенко та -
кож зазначив, що Україні ще знадо -
бляться "роки і десятки мільярдів
гривень, щоб спати спокійно".

Говорячи про військовий парад,
Порошенко зауважив, що це—"реа -
льний прогрес зміцнення обороно -
здат ності держави".

"Наша армія дійсно народна. Це
ви, українці, купили чи відновили
для армії танки, БМП, бронетран с -

портери, зенітні комплекси і реак -
тивні системи залпового вогню. Це
волонтери першими прийшли на
до помогу армії",—заявив призеднт.

"Наші міжнародні партнери змо -
жуть побачити, що Україна здатна
сама себе захищати, але потребує
по дальшої підтримки. Адже наш
во рог—країна, військовий бюджет
якої в десятки разів перевищує ук -
раїнський. Але українці серйозно
го тові і далі боротися за свою не за -
лежність. Головной наш гарант—це
ЗСУ. І це куди серйозніше за Бу да -
пештський меморандум",—додав
він.

"Агресору краще згадати пораду
ро сійського поета Володимира Ма -
я ковського: "Товариш москаль, на
Ук раї ну шуток не скаль",—зазна чив
Порошенко.

"З юності ми вступаємо у час зрі -
лості. Угода з ЄС вже працює і по -
ступово компенсує колосальні втра -
ти, які завдали війна та економічна
агресія Росії. Москва намагається
душити нас закриттям свого ринку і
блокуванням транзиту в інші кра ї -
ни... На фоні зовнішніх шоків вда -
лося забезпечити макроекономічну
стабілізацію та відновлення еконо -
мічного зростання",—додав глава
дер жави.

Також Порошенко висловив по -
дяку міжнародним партнерам за
фі нансову підтримку, поставки не -
ле гального озброєння і гуманітар -
ної допомоги, а також "за санкції
про ти агресора".

Участь у святкових заходах на
Май  дані взяли перші особи держа -
ви, президенти України Леонід Кра   -
чук, Леонід Кучма та Віктор Ющен -
ко, глава АП Борис Ложкін, а також
президент Польщі Анджей Дуда. Та -
кож на Майдані присутні ве терани
АТО та бійці ЗСУ.               ,

Як відомо, участь у військовому
па раді у Києві брали 4 тис. війсь ко -
вих, задіяно близько 200 одиниць
вій  ськової техніки. Для проходу
гро мадян до місця проведення па -
раду встановлено металеві рамки,
пра вопорядок забезпечувало 5000
пра воохоронців.

—Українська правда


