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Нормандската четворка прие декларация за уреждане на
ситуацията в Украйна
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Тема: Украйна [2]
Нормандската четворка, включваща руския президент Владимир Путин, украинския лидер Петро
Порошенко, френския държавен глава Франсоа Оланд и германския канцлер Ангела Меркел, прие
след 16-часов преговорен маратон в Минск декларация от 4 страници в подкрепа на процеса за
уреждане в Украйна, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
Агенцията публикува пълния текст на документа:
"Президентът на Руската федерация Владимир Путин, президентът на Украйна Петро Порошенко,
президентът на Френската република Франсоа Оланд и канцлерът на Федералната република
Германия Ангела Меркел потвърждават пълното спазване на суверенитета и териториалната
цялост на Украйна. Те са твърдо убедени, че изключително мирното уреждане няма алтернатива.
Те са изцяло готови да предприемат с тази цел всякакви възможни мерки както всеки поотделно,
така и съвместно.
В този контекст лидерите одобряват Комплекса от мерки за изпълнение на Минските
споразумения, приет и подписан в Минск на 12 февруари 2015 г. от всички, подписали също така
Минския протокол от 5 септември 2014 г. и Минския меморандум от 19 септември 2014 г. Лидерите
ще дават принос към този процес и ще използват влиянието си върху съответните страни, за да
съдействат за изпълнение на този Комплекс от мерки.
Германия и Франция ще осигурят техническа подкрепа за възстановяване на сегмента от
банковата система в районите, засегнати от конфликта; възможно е това да стане чрез създаване
на международен механизъм, съдействащ за извършване на социалните плащания.
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Лидерите споделят убеждението, че укрепване на сътрудничеството между Европейския съюз,
Украйна и Русия ще спомогне за уреждане на кризата. С тази цел те подкрепят евентуално
продължаване на тристранните преговори между Европейски съюз, Украйна и Русия по
енергийните въпроси с оглед стъпки за развитието (на зимния газов пакет, бел. на ТАСС).
Те подкрепят също тристранни преговори между Европейския съюз, Украйна и Русия за
разработване на практическо решение за въпросите, тревожещи Русия, във връзка с изпълнението
на Споразумението за Дълбока и всеобхватна зона за свободна търговия между Украйна и
Европейския съюз.
Лидерите все така се обявяват за идеята да бъде създадено общо хуманитарно и икономическо
пространство от Атлантика до Тихия океан въз основа на пълно спазване на международното
право и принципите на ОССЕ.
Лидерите ще се обявяват и занапред за изпълнение на Минските споразумения. С тази цел те се
споразумяха да бъде създаден контролен механизъм (в нормандски формат, бел. на ТАСС), който
редовно да организира срещи, по принцип на равнище старши длъжностни лица, представляващи
министерствата на външните работи."
Също така стана ясно, че не е сключвано споразумение за автономия на контролираните от
бунтовниците зони в Източна Украйна. Порошенко каза днес пред журналисти, че Украйна не се е
съгласявала на федерализация, нито дори на автономия за региона.
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