
ЗАЯВА VII З’ЇЗДУ ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬЩІ 
ЩОДО СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Україна знайшлася у смертельній небезпеці. Росія пішла проти неї з нічим не спровокованою та 
нічим не виправданою війною. Черговий раз у довгій історії українсько-російських відносин 
Москва віроломно напала на Україну, щоб реалізувати свої імперські амбіції. План Кремля це не 
лише загарбання частини території та розподіл України, але перш за все знищення української 
нації.  

Росія загарбала Крим та певну частину Донбасу. Її дальший похід зупинила відчайдушна 
боротьба всього українського народу і тому провалився московський план розпалення 
сепаратизму у східних і південних областях. Сепаратизм не знайшов широкого відгуку на 
Донбасі, проте зрада попередньої влади та пов’язаних з нею олігархів, спричинила криваве 
протистояння з боку місцевих елементів і російських найманців, якими керують офіцери 
російських спецслужб.  

Україна відродила свої збройні сили і національну гвардію, тисячі добровольців пішли 
у новостворені батальйони. Армію допомагають відновити волонтери та мільйони простих 
українців, які підтримують своїх захисників морально і матеріально. Влітку українські воїни 
були близькі повної перемоги над ворогом і тоді Кремль послав в Україну елітні частини власної 
армії, погрожуючи повномасштабною агресією, проти якої Україна не була в силі вистояти без 
десятків тисяч жертв серед цивільного населення та розширення війни на нові території.  

У цій ситуації Президент України Петро Порошенко прийняв відповідальне рішення сісти за стіл 
переговорів, щоб зупинити агресію та кровопролиття. Час хиткого перемир’я, якого не 
дотримуються бойовики і російські найманці, Україна використовує для посилення своїх 
збройних сил і всієї системи обороноздатності та проведення необхідних політичних, соціальних 
і економічних реформ.  

З’ їзд ОУП повністю підтримує політику Президента України, Уряду та інших гілок влади, яка 
націлена на збереження незалежності держави, її територіальної цілісності та інтеграції 
з Європейським Союзом. Політику, яку підтримує переважна більшість українського народу.  

З’ їзд ОУП висловлює подяку Європейському Союзові, державній владі окремих його членів, 
США та іншим країнам т.зв. Великої Сімки за підтримку надану Україні у цей драматичний час. 
Санкції запроваджені проти Росії вже принесли результати.  

Ми закликаємо світову спільноту не зупинятися на цьому. Агресор має відчути, що мусить 
відступити. Лише повне припинення війни, відмова Росії від використання сили та 
інформаційної атаки проти України, а також відновлення контролю Української держави на 
Донбасі та повернення їй Криму, можуть стати приводом для зняття санкцій.  

Європа, увесь цивілізований світ має зрозуміти, що українці стали на захист не лише власної 
гідності та свободи, але передусім на захист об’єднаної Європи, євроатлантичної спільноти та 
всього демократичного світу і вартостей, які визнані світовою спільнотою непорушними. Росія 
не має наміру зупинитися на анексії України. Її мета – зруйнувати ЄС і НАТО і розірвати 
союзницькі зв’язки Європи з Америкою.  

 

Варшава, 26 жовтня 2014 р.  


