„НОВИНИ З УКРАЇНИ”
11 жовтня 2012 року
Глава держави: Дерегуляція економіки забезпечить комфортні умови ведення
бізнесу
Ефективна дерегуляція економіки має забезпечити комфортні умови для ведення
бізнесу та роботи інвесторів в Україні. На цьому Президент України Віктор Янукович наголосив
під час наради з питань соціально-економічного розвитку Херсонської області.
«Треба дати товаровиробнику, незалежно від форми власності, можливість
працювати», - сказав Глава держави. Він також додав, що зважена регуляторна політика
держави є важливою в контексті зниження рівня корупції.
На переконання Віктора Януковича, дерегуляція економіки також сприятиме виходу
економіки з тіні.
Президент, крім того, назвав неприпустимою ситуацію з численними немотивованими
перевірками підприємств різними контролюючими органами. Глава держави звернув увагу
голови Херсонської ОДА Миколи Костяка на необхідність припинити практику подібних
безпідставних перевірок.
http://president.gov.ua/news/25726.html
President: Economic deregulation provides comfort conditions for business
Efficient economic deregulation must provide comfort conditions for business and investors in
Ukraine. It was stated by the President at the meeting on social and economic development of Kherson
region. “We must give the producer of goods, irrespective of the form of ownership, an opportunity to
work,” the President said. He also noted that wise regulatory policy of the state was important in the
context of reducing the level of corruption.
According to Viktor Yanukovych, economic deregulation would also facilitate unshadowing of
the economy.
The President also called numerous unmotivated examinations of enterprises by different
controlling organs unacceptable. The President requested Head of Kherson Region State
Administration Mykola Kostyak to stop such practice.
http://president.gov.ua/en/news/25726.html

МЗС України створює Прес-центр міжнародних спостерігачів
З метою створення максимально сприятливих умов для донесення місіями міжнародних
спостерігачів своїх оцінок підготовки та проведення цьогорічних виборів до Верховної Ради
України МЗС України створює Прес-центр міжнародних спостерігачів.
У прес-центрі, який діятиме в приміщенні Дипломатичної академії при МЗС України
(м. Київ, вул. Велика Житомирська, 2), всім місіям спостерігачів від міжнародних організацій та
іноземних держав на безоплатній основі надаватиметься технічно якісно обладнана площадка
для проведення брифінгів та прес-конференцій в період з 25 по 30 жовтня ц.р.
Із питань організації прес-конференції та акредитації при прес-центрі прохання
звертатися за телефоном (+38044) 226 22 31 та за адресою електронної пошти press@mfa.gov.ua

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245684182&cat_id=24427642
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The Ministry of Foreign Affairs establishes the Press-Center for International Monitors
With a view to create most favourable conditions for presentations of reports on evaluation of
preparation and conduct of October parliamentary elections in Ukraine Ministry of Foreign Affairs
of Ukraine establish the Press-Center for International Monitors. The Press-Center is to function since
25 till 30 of October in the premises of the Diplomatic Academy of Ukraine (2, Velyka Zhytomyrska,
Kyiv). All missions of international observers from international organizations and foreign states will
be provided with a free of charge, technically well-equipped platform for briefings and pressconferences. For accreditation please contact by phone (+38044) 226 22 31 or email press@mfa.gov.ua .
http://www.kmu.gov.ua/control/en/publish/article?art_id=245684423&cat_id=24431497
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10 жовтня 2012 року
Президент: Залучення інвестицій є важливою складовою модернізації країни
Активне залучення інвестицій є важливою складовою розвитку та подальшої
модернізації країни. Про це Президент України Віктор Янукович сказав під час виступу на
форумі «Інноваційні технології у хлібопекарській галузі», який відбувся у приміщенні
новозбудованого СП «Київський обласний хлібопекарський комплекс».
«Україна стала на шлях модернізації, і в кожному напрямку, в кожній галузі ми
шукаємо шляхи, як використовувати наші можливості», - сказав Глава держави.
Президент зокрема наголосив на значному потенціалі України в галузі сільського
господарства, який обов’язково буде покладений в основу стратегічного планування розвитку
нашої держави.
Останнім часом, зазначив В.Янукович, в Україні відкривається чимало сучасних
підприємств у різних галузях економіки, значна увага також приділяється розвитку соціальної
інфраструктури. «Будуючи сучасні підприємства, підприємства соціальної інфраструктури, ми
оновлюємо країну в цілому. Запорукою успіху в цьому є залучення інвестицій, створення умов
для інвесторів», - наголосив він.
«Ми будемо продовжувати цей шлях - створювати всі умови, щоб в Україну було
цікаво вкладати інвестиції», - сказав Віктор Янукович.
http://president.gov.ua/news/25706.html
President: Economic deregulation provides comfort conditions for business
Efficient economic deregulation must provide comfort conditions for business and investors in
Ukraine. It was stated by the President at the meeting on social and economic development of Kherson
region.
“We must give the producer of goods, irrespective of the form of ownership, an opportunity to
work,” the President said. He also noted that wise regulatory policy of the state was important in the
context of reducing the level of corruption.
According to Viktor Yanukovych, economic deregulation would also facilitate unshadowing of
the economy.

The President also called numerous unmotivated examinations of enterprises by different
controlling organs unacceptable. The President requested Head of Kherson Region State
Administration Mykola Kostyak to stop such practice.

http://president.gov.ua/en/news/25706.html

Віктор Янукович: Україна активно розвиватиме альтернативні джерела енергії
Україна активно розвиватиме відновлювальні джерела енергії. Про це заявив Президент
України Віктор Янукович під час церемонії введення в експлуатацію Ботієвської вітряної
електростанції в Запорізькій області. «Розвиток альтернативної енергетики - це стратегія
розвитку в цілому нашої енергетики», - сказав Глава держави.
У цьому контексті Віктор Янукович наголосив на важливості реалізації проекту
будівництва Ботієвської вітряної електростанції. «Для нас такі кроки дуже важливі - і в цілому з
точки зору модернізації нашої країни, і конкретно з точки зору розвитку альтернативних видів
енергетики», - сказав він.
Президент також зазначив, що реалізація таких проектів - це значний внесок у
покращення стану довкілля в нашій державі. «Ця електростанція не робить ніяких шкідливих
викидів в атмосферу. Вона екологічно чиста», - сказав В.Янукович.
Глава держави підкреслив, що влада працюватиме над створенням мотивацій для
інвесторів вкладати в будівництво таких об’єктів. «Це буде нашою політикою, і це тільки перші
кроки», - сказав Президент.
http://president.gov.ua/news/25664.html
President: Ukraine will actively develop alternative energy
Ukraine will actively develop alternative energy. It was stated by the President at the opening
ceremony of Botievo wind farm in Zaporizhzhya region. “Alternative energy is fundamental in our
strategy of energy development,” the President said.
In this context, the President noted the importance of Botievo wind farm construction. “Such
steps are very important for us in the context of modernization of the state as well as in the context of
developing alternative energy sphere,” he said.
The President also noted that the implementation of such projects was a significant step in
improving the environment of our state. “This wind farm is environmentally harmless,” Viktor
Yanukovych said.
The President noted that the Government worked to create motivation for capital providers to
invest in such projects. “It will be our policy and we are making only the first steps,” he emphasized.
http://president.gov.ua/en/news/25664.html

3 жовтня 2012 року
Євроінтеграція та укладення Угоди про асоціацію з ЄС залишається стратегічним
пріоритетом України - Віктор Янукович

Європейська інтеграція та укладення Угоди про асоціацію з ЄС залишаються
стратегічним пріоритетом України. На цьому наголосив Президент України Віктор Янукович
під час зустрічі з учасниками Одинадцятої наради керівників закордонних дипломатичних
установ України.
«Сама ідея та близькість асоціації з ЄС стали важливим додатковим стимулом для
наших внутрішніх перетворень», - зазначив Глава держави, додавши – саме тому сучасна
Україна відчутно змінюється в економічному, політичному та суспільному вимірах.
«Всі наші реформи жорстко прив’язані до європейських стандартів», - також наголосив
Президент. Він водночас додав: йдеться не про самоціль або штучну вимогу, а про «природну
потребу, яку ми усвідомлюємо як справжня європейська держава».
Серед першочергових завдань на цьому напрямі Глава держави назвав забезпечення
підписання Угоди про асоціацію України з ЄС. «Ми зробили велику роботу в цьому напрямку.
Підготовлений дуже серйозний стратегічний документ… Не припиняється робота в цьому
напрямку - цей договір парафований і на черзі подальші дії. Я маю на увазі перш за все
ратифікацію», - сказав він.
Говорячи про гармонізацію національного законодавства з європейським, Президент
наголосив: «Ми це робимо заради України, для себе, щоб наблизити нашу країну до технічних
стандартів, без яких неможлива успішна робота підприємств різних галузей і збут нашої
продукції на світових ринках».
Важливим пріоритетом наших відносин з ЄС, на думку В.Януковича, є також розвиток
міжлюдських контактів. Відтак актуальним завданням вже цього року він назвав перехід до
виконання другої фази Плану дій з візової лібералізації.
Водночас важливою передумовою подальшого руху України на шляху євроінтеграції
Президент назвав забезпечення сприятливої атмосфери у наших відносинах з ЄС. «Будь-які
непорозуміння, які у нас виникають, безумовно, стоять на перешкоді нашим планам. Ми завжди
уважно аналізували й будемо аналізувати сигнали, які надходять від наших партнерів з
Європейського Союзу, - і будемо на них реагувати. Але ми вважаємо неприйнятними будь-які
форми тиску на Україну», - підкреслив Президент.
Глава держави вкотре наголосив: Україна у своїх діях спирається виключно на правові
відносини, але не емоційно вмотивовані чи політичні вимоги. «Для нас немає ніякого значення,
під яким політичним прапором порушує закони людина. Якщо вона порушує закони, вона
повинна за це відповідати», - сказав Віктор Янукович.
http://president.gov.ua/news/25629.html
President: European integration and Association Agreement remain strategic priority for
Ukraine
European integration and Association Agreement with the EU remain strategic priority for
Ukraine. It was stated by him at the 11th meeting of the heads of foreign diplomatic missions of
Ukraine.
“The idea and proximity of the association with the EU became an additional stimulus for our
internal transformations,” the President noted.
“All our reforms are closely connected to European standards,” the President said. At the same
time he added that it was not an artificial but “natural need that we recognize as a real European state”.
Among the prior tasks in that context the President mentioned the Association Agreement with
the EU. “We’ve done a lot in this sphere. A very serious document is elaborated. The work continues –

the agreement has been initialed and there will be further actions soon. First of all I mean ratification,”
he said.
Speaking about harmonization of Ukrainian legislation to European the President said: “We are
doing this for Ukraine, in order to introduce technical standards which are essential for the successful
work of enterprises and sales of domestic goods in the world markets”.
The Head of State also noted the importance of interpersonal contacts in relations with the EU.
That’s why he called urgent the execution of the second stage of visa liberalization plan.
The President called the maintenance of favoring atmosphere in our relations with the EU an
important precondition for European integration of Ukraine. “We have always analyzed attentively the
signals from the EU and we will continue to do it. Still, we consider any pressure on Ukraine
inadmissible,” he said.
Viktor Yanukovych once again noted: Ukraine always resorts to legal relations in its actions.
“We don’t care about the nationality of the criminal. If there is a crime the person must be responsible
for it,” the President said.
http://president.gov.ua/en/news/25629.html

Україна продовжить системні реформи у співпраці з міжнародним
співтовариством - Президент
У 2013 році Україна продовжить системні реформи у тісній співпраці з міжнародним
співтовариством, зокрема з експертами Ради Європи та ОБСЄ. Про це Президент України
Віктор Янукович заявив під час зустрічі з учасниками Одинадцятої наради керівників
закордонних дипломатичних установ України.
Глава держави також відзначив активну позицію України в питаннях забезпечення
безпеки і стабільності в регіоні та світі. Він зокрема нагадав про наш внесок у справу ядерного
роззброєння, вивезення з території України високозбагачених ядерних матеріалів. «Це
практичний внесок України в питання ядерної безпеки», - підкреслив Президент.
В.Янукович, крім того, звернув увагу на активну діяльність України в рамках ООН.
Наша держава, зазначив він, стала «унікальним постачальником вертолітних підрозділів та
авіаційних послуг в рамках операцій ООН з підтримки миру». На думку Президента, цей факт є
вагомим аргументом для забезпечення обрання нашої держави до складу непостійних членів
Ради безпеки ООН на період 2016-2017 років.
Глава держави висловив переконання, що завдяки успішній роботі в поважних
міжнародних інституціях авторитет України значно зміцнився. «Ми маємо вагомий доробок
української дипломатії для нашого послідовного руху вперед у цих напрямках», - резюмував
Віктор Янукович.
http://president.gov.ua/news/25632.html
President: Ukraine will continue reforms in cooperation with international community
In 2013 Ukraine will continue system reforms in cooperation with international community,
particularly with experts from the OSCE and the Council of Europe. It was stated by the President at
the 11th meeting of the heads of foreign diplomatic missions of Ukraine.

The Head of State also mentioned the active position of Ukraine in maintaining international
peace and security. He particularly stressed the contribution of Ukraine to the nuclear disarmament and
export of highly enriched nuclear material from Ukraine. “It is a practical contribution to the issue of
nuclear security,” he said.
Also, Viktor Yanukovych drew attention to the activity of Ukraine in the UN. “Our country
became a unique supplier of helicopters and aviation services in the framework of peacekeeping
operations,” he said. The President believes it should be a significant argument for including Ukraine to
the list of non-permanent members of the UN Security Council for 2016-2017.
The Head of State expressed confidence that due to Ukrainian activity in international
institutions the image of our country had strengthened. “We have a considerable contribution of
Ukrainian diplomacy to the consistent movement forward in these areas,” the President said.
http://president.gov.ua/en/news/25632.html

Президент: Ми активізуємо розробку та виробництво нових систем озброєння
Україна активізує роботу з розробки та виробництва нових систем озброєння. Про це
Президент України Віктор Янукович сказав представникам ЗМІ під час відвідання 240-го центру
підготовки підрозділів 8-го армійського корпусу ЗСУ.
«Це широкий спектр озброєнь - починаючи від стрілецької зброї до зразків
бронетанкової техніки. Ми працюємо постійно над вдосконаленням цієї техніки», - сказав Глава
держави.
В.Янукович відзначив попит, яким користується у світі українська військова техніка,
особливо авіаційна. «Безумовно, ми працюємо і над новими зразками літаків. Прикладом цьому
є АН-70, який сьогодні - ми в цьому впевнені - буде дуже конкурентоздатним на світовому
ринку військово-транспортної техніки», - зазначив він.
Глава держави також зауважив, що сьогодні українські фахівці працюють над
розробкою сучасних зразків військово-морської техніки, починаючи від невеликих маневрених
катерів.
Україна має великий досвід в будівництві ракетних комплексів і продовжує працювати
в цій сфері, також додав Президент.
Глава держави звернув увагу на активну реалізацію Державної цільової оборонної
програми будівництва кораблів класу «корвет». «З року в рік передбачається збільшення
фінансування. Наприклад, на цей рік передбачено більше 300 мільйонів гривень, на наступний
рік у бюджеті передбачено 400 мільйонів», - сказав Віктор Янукович.
http://president.gov.ua/news/25645.html
President: We intensify development and production of new weapons systems
Ukraine intensifies development and production of new weapons system. It was stated by the
President in the course of his visit to the 240th center for training units of the 8th Army Corps of the
AFU in Zhytomyr region.
“It is a wide range of weapons – from firearms to samples of armored vehicles. We are
constantly working to improve this technology,” the President said.

Viktor Yanukovych noted the demand for Ukrainian weapons abroad, especially in the sphere
of aviation. “We are working over new models of planes. For example, AN-70 will be competitive
enough in the market of military transport aviation,” he noted.
The Head of State also noted that Ukrainian experts also developed modern samples of naval
equipment, ranging from small maneuverable boats.
The President added that Ukraine had a great experience in construction of missile systems and
continued to work in that sphere;
The Head of State also drew attention to the implementation of State Target Security Program
of building the ships of “corvette” type. “We are planning to increase funding year by year. For
example, this year we’ve allocated over 300 million UAH for these purposes, next year this figure will
exceed 400 million,” he said.
http://president.gov.ua/en/news/25645.html

Президент: Ми повинні посилити економічну складову нашої дипломатії
МЗС має активізувати системну роботу в напрямку економізації зовнішньої політики
України. Про це заявив Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з учасниками
Одинадцятої наради керівників закордонних дипломатичних установ України.
«Ми повинні посилити економічну складову нашої дипломатії, діяльність наших послів
і дипломатичних установ… Сьогодні я бачу, що в цьому напрямку йде робота - співпраця з
вітчизняними товаровиробниками, представниками бізнесу», - сказав Президент. Він зокрема
відзначив участь українських послів у роботі з організації бізнес-форумів, їх зусилля щодо
зміцнення зв’язків між товаровиробниками України і споживачами на території держав, де вони
працюють.
«Це вкрай нам необхідно - захист інтересів держави. Збільшення товарообігу і
зростання економіки - наша головна мета», - підкреслив Віктор Янукович.
Президент нагадав, що останніми роками зовнішній товарообіг України збільшився, і
наразі ця динаміка зберігається.
«Я переконаний, що створення гнучких механізмів співпраці в рамках державноприватного партнерства, створення умов для бізнесу, залучення інвестицій - це той шлях, який
буде нас вести до успіху», - наголосив Віктор Янукович.
http://president.gov.ua/news/25627.html
President: We must strengthen economy of our diplomacy
MFA must accelerate its work in the framework of economization of Ukrainian foreign policy.
It was stated by the President at the 11th meeting of the heads of foreign diplomatic missions of
Ukraine.
“We must strengthen the economy of our diplomacy, the activity of our ambassadors and
diplomatic missions… Today, I see that the work is in progress – there is a cooperation with domestic
producers and businessmen,” the President said. He particularly mentioned the contribution of
Ukrainian ambassadors to the organization of business-forums and strengthening ties between
Ukrainian producers and consumers in the states of their work.

“State interests are the first priority. Our main purpose is to increase trade turnover and
strengthen the economy,” Viktor Yanukovych stressed.
The President reminded that recently Ukrainian trade turnover had increased and at the moment
the dynamic continued.
“I am confident that the establishment of flexible mechanisms of cooperation in the framework
of public-private partnership, providing conditions for business, attracting investments will lead us to
success,” Viktor Yanukovych said.
http://president.gov.ua/en/news/25627.html
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Президент: В Україні створені всі умови для розвитку національних громад
В Україні створені всі умови для розвитку та утвердження самобутності всіх без
винятку національних громад. На цьому наголосив Президент України Віктор Янукович у
своєму виступі під час відкриття Міжнародного саміту з проблем захисту прав національних
меншин «Досвід України для світу».
Україна, підкреслив Глава держави, не лише гарантувала на законодавчому рівні права
національних меншин, а й забезпечила відповідні умови для їх самоорганізації та
етнокультурного відродження. У цьому контексті він нагадав, що наша держава приєдналася до
всіх основних міжнародних документів, прийнятих у даній сфері. Йдеться, зокрема, про
Рамкову конвенцію із захисту національних меншин і Європейську хартію регіональних мов або
мов меншин.
«Держава взяла на себе зобов’язання щодо всебічної, в тому числі, фінансової
підтримки діяльності громадських організацій у збереженні та розвитку традиційних
національних культур», - наголосив Президент.
«Сьогодні культурне розмаїття - це справжня цінність українського суспільства,
запорука його єдності, перепона для поширення ксенофобії та екстремізму, які сьогодні стають
все більш тривожним явищем у різних частинах світу», - заявив Глава держави.
В.Янукович звернув увагу на те, що протягом останніх років в Україні суттєво
вдосконалені механізми державної етнічної політики. Він додав, що продовжується робота над
«Стратегією державної етнонаціональної політики», «Стратегією боротьби з дискримінацією в
Україні», новою редакцією Закону «Про національні меншини», а також триває вдосконалення
вітчизняного міграційного законодавства та його узгодження з європейськими та міжнародними
стандартами.
http://president.gov.ua/news/25595.html
President: Ukraine has all conditions for development of national communities
Ukraine has all conditions for the development and strengthening the identity of all national
communities. It was stated by the President in his speech at the opening of the International Summit on
protection of the rights of national minorities “Ukrainian experience for the world”.
The President emphasized that Ukraine had not only guaranteed the rights of minorities at
legislative level but also provided relevant conditions for their self-organization and ethno-cultural
revival. In this context, he reminded that our state had acceded to all fundamental international

documents in that sphere, particularly to the Framework Convention on Protection of Minorities and
European Charter of Regional Languages and Languages of Minorities.
“The state has taken an obligation regarding the comprehensive support of civil organizations in
the sphere of preservation and development of traditional national cultures,” the President noted.
“Cultural diversity is a treasure of Ukrainian society, guarantee of its unity and an obstacle for
extremism and xenophobia that become increasingly alarming in different parts of the world,” the
President said.
Viktor Yanukovych paid attention to the fact that Ukraine had managed to improve the
mechanism of state ethnical policy. He added that the Government worked over a list of documents,
particularly “Strategy of State Ethno-National Policy”, ”Strategy of Struggle Against Discrimination in
Ukraine”, new edition of the Law “On National Minorities”, legislation on migrations.
http://president.gov.ua/en/news/25595.html

Віктор Янукович: Україна має добрі традиції співжиття різних конфесій і
національностей
Україна має добрі традиції мирного і гармонійного співжиття представників різних
конфесій і національностей. На цьому наголосив Президент України Віктор Янукович у своєму
виступі на Міжнародному саміті з проблем захисту прав національних меншин «Досвід України
для світу».
Водночас Глава держави зазначив: у сфері міжнаціональних відносин сьогодні
постають виклики, які часом мають історичне коріння, іноді обумовлені більш загальними
соціально-економічними чинниками, іноді є результатом політичних спекуляцій та провокацій.
Серед них - проблема облаштування та соціально-культурної адаптації депортованих за
національною ознакою.
«У парламенті пройшов перше читання відповідний законопроект, і ми продовжуємо
вести діалог з кримськотатарською громадою та представниками інших етносів, що зазнали
несправедливих репресій», - наголосив з цього приводу В.Янукович.
Говорячи про прояви ксенофобії, факти яких час від часу фіксуються в Україні,
незважаючи на загалом позитивну динаміку останніх років, Президент зазначив: найчастіше такі
конфлікти мають локальний особистий характер.
«Але треба бути пильними, бо зростання міграційних потоків, поява радикальних
ідеологій та політизація можуть в будь-який момент перетворити дрібний локальний конфлікт
на серйозну небезпеку. Ми усвідомлюємо це і активно працюємо над недопущенням подібних
сценаріїв», - наголосив Глава держави.
http://president.gov.ua/news/25597.html
Viktor Yanukovych: Ukraine has good traditions of coexistence of different confessions and
nationalities
Ukraine has good traditions of peaceful and harmonized coexistence of different confessions
and nationalities. It was stated by the President at the opening of the International Summit on
protection of the rights of national minorities “Ukrainian experience for the world”.
“In the sphere of international relations there are challenges that sometimes have historical
roots, sometimes are caused by more global socio-economic factors and sometimes are the result of

political speculations and provocations. Among them is the problem of resettlement and socio-cultural
adaptation of people deported on ethnic grounds,” the President noted.
“Respective draft law has passed the first reading in the Parliament. We continue to hold a
dialogue with the Crimean Tatar community and other ethnic groups that suffered unjust repressions,”
the Head of State said.
Speaking about xenophobia, facts of which sometimes emerge in Ukraine irrespective of
generally positive dynamics of recent years, the President noted that such conflicts mostly had a local
personal character.
"However, we must be vigilant, because the increase in migratory flows, the emergence of
radical ideologies and politicization may at any time transform small local conflict in a serious danger.
We are aware of this and are actively working to prevent such scenarios," the President noted.
http://president.gov.ua/en/news/25597.html

Глава держави: Ми послідовно здійснюємо політику, в основі якої дотримання
прав і свобод людини
Україна послідовно здійснює політику, що спирається на принципи і цінності
беззастережного дотримання прав і свобод людини. Про це Президент України Віктор Янукович
сказав під час відкриття Міжнародного саміту з проблем захисту прав національних меншин
«Досвід України для світу».
Народ України, підкреслив Глава держави, є спільнотою, для якої «повага до мови,
культури, традицій, історичної пам’яті представників усіх етнічних меншин складає основу
життєвого укладу».
В.Янукович назвав символічним і закономірним прийняття Україною форуму, який
зібрав для обговорення сучасних викликів і загроз представників різних етносів та релігій,
експертів, політиків тощо. Він нагадав, що ще в червні 1992 року в нашій державі було
прийнято Закон «Про національні меншини в Україні», який став суттєвим внеском у
міжнародну систему правового захисту прав людини у сфері міжнаціональних відносин.
«Усім громадянам нашої країни, незалежно від їх національної, етнічної, релігійної або
мовної приналежності, було гарантовано рівні політичні, економічні, соціальні та культурні
права», - зазначив Глава держави.
Український досвід, на переконання Президента, є важливим в сучасному світовому
контексті, передусім як приклад мирного і стабільного розвитку міжнаціональних відносин,
уникнення етнічних та конфесійних конфліктів у період становлення державності.
http://president.gov.ua/news/25598.html
President: We implement policy of equal human rights and freedoms
Ukraine implements policy of equal human rights and freedoms. It was stated by the President
at the opening of the International Summit on protection of the rights of national minorities “Ukrainian
experience for the world”.
“Ukrainian people are a community for which the respect to language, culture, traditions and
historical memory of all ethnical minorities is a fundamental basis of life order,” the Head of State
emphasized.

Viktor Yanukovych called it symbolic and logical that Ukraine had organized the forum for
discussion of modern challenges and threats of different ethnicities and religions. He reminded that in
June 1992 our state had adopted the Law “On National Minorities in Ukraine” that became an
important contribution to the international system of legislative protection of human rights in the sphere
of interethnic relations.
“All Ukrainians, irrespective of their national, ethnical, religious and language identity have
equal political, economic, social and cultural rights,” the President noted.
According to the President, Ukrainian experience is important in the context of modern world
as an example of peaceful and stable development of interethnic relations, avoidance of ethnic and
religious conflicts in the formation of statehood.
http://president.gov.ua/en/news/25598.html

