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Кабінет Міністрів України
Щодо зовнішньої політики держави

Шановні пані та панове депутати Дубненської міської ради,

Міністерство закордонних справ України розглянуло ваше звернення до 
Президента України В.О.Зеленського, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 
України щодо внутрішньої та зовнішньої політики держави від 14.12.2021 р. і, в межах 
компетенції, повідомляє, що на зовнішньополітичній арені керівництвом нашої 
держави вживаються всі необхідні заходи для її захисту від російській агресії.

Лише за останні півтора місяці Президентом України проведено понад 20 
особистих зустрічей та телефонних розмов з керівниками усіх наших ключових 
партнерів: США, НАТО, ЄС, Канади, Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі, 
Туреччини, Австрії, Бельгії, Іспанії, Литви, Латвії, Естонії, Хорватії, Словенії, 
Азербайджану, Молдови, Грузії. Президент України також взяв участь у самітах 
Східного партнерства ЄС, Люблінського трикутника (Україна, Польща, Литва), 
Асоційованого тріо (Україна, Грузія, Молдова) та віртуальному Саміті за демократію, 
скликаному Президентом США.

У свою чергу Дипломатична служба України нині працює фактично в режимі 
24/7. Інтенсивні переговори проводяться на рівні уповноважених представників 
уряду України, керівництва МЗС та наших посольств. Так, Міністр закордонних справ 
України Д.Кулеба у грудні 2021 року, окрім участі у президентських заходах, здійснив 
візит до Великої Британії та взяв участь у засіданні міністрів закордонних справ країн-
членів НАТО. Лише за першу декаду січня Д.Кулеба провів 2 телефонні розмови з 
Державним секретарем США Е.Блінкіним, а також телефонні розмови з керівниками 
дипломатичних відомств Нідерландів, Великої Британії, Чехії та Канади. Віце-
прем’єр-міністр з питань європейської інтеграції О.Стефанішина очолила делегацію 
України на засіданні Комісії Україна-НАТО. Україну з візитом відвідав високий 
представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Ж.Боррель. Щоденно 
проводять по кілька зустрічей, політичних консультацій та переговорів заступники 
Міністра закордонних справ України, керівники наших посольств та департаментів 
МЗС з представниками урядів, парламентів та експертних кіл наших країн-партнерів.ДОКУМЕНТ СЕД МЗС АСКОД
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Усі ці контакти мають за мету досягнення якнайширшої підтримки України у 
протидії російській агресії по повному спектру політичних, військових, економічних, 
інформаційних, гуманітарних та інших загроз.

У підсумку цієї роботи забезпечено одностайну тверду позицію країн-
партнерів щодо невизнання зазіхань Росії на територіальну цілісність та суверенітет 
України. Поглиблюється співпраця в оборонній сфері на багатосторонньому рівні з 
НАТО та на двосторонньому рівні зі США, Великою Британією, Туреччиною, Канадою, 
Францією, Польщею та країнами Балтії. Посилюється санкційний тиск на Росію з боку 
США, ЄС та інших країн-партнерів України, які прямо і чітко наголосили на введенні 
найжорсткіших санкцій проти РФ та надання нашій державі усієї необхідної допомоги 
у випадку нового вторгнення військ агресора на нашу територію.

Наведені позитивні зміни у сприйнятті України цивілізованим міжнародним 
співтовариством та очевидні прояви солідарності і підтримки з боку партнерів, 
надають впевненості у досягнені нашої основної мети - встановлення миру на 
українській землі, повернення тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, 
вступ до ЄС та НАТО, а також притягнення Росії до відповідальності за всі її злочини 
проти України.

З повагою,

Перша заступниця міністра Еміне Джапарова


