
 
 
Норвегія засуджує анексію Росією території України 
 
– Норвегія категорично засуджує рішення Росії анексувати чотири українські області. 
Це є серйозним порушенням міжнародного права, і з цим не можливо погодитись. 
Це може посприяти подальшій ескалації небезпечної ситуації, - вважає прем'єр-
міністр Йонас Гар Стьоре. 
 

– Норвегія підтримує суверенітет, територіальну цілісність України і право України 
захищатися від військових нападів Росії. Рішення Росії щодо включення Луганської, 
Донецької, Херсонської та Запорізької областей до складу Росії не змінило наші 
погляди. Ці території в своїй цілості є українськими, і Україна має повне право звільнити 
їх від російської окупації, - каже Стьоре. 
 
Напередодні Росія влаштовувала в регіонах незаконні так звані «референдуми». Вони 
були здійснені під час військової окупації та є порушенням міжнародного права. 
 
– Ще раз наголошую, що результати цих «референдумів» не мають юридичної сили і не 
можуть бути підставою для анексії території інших держав. Норвегія також підтримує 
резолюцію Ради Безпеки ООН, яка засуджує анексію, і на яку Росія, як ми очікуємо, 
накладе вето, - каже міністр закордонних справ Аннікєн Хюйтфельдт. 
 
– Росія сьогодні становить загрозу миру та стабільності в Європі. Військова агресія Росії 
проти України спричинила величезні руйнування та призвела до страшних страждань 
мирного населення України. Задокументовано, що російські війська скоїли серйозні 
військові злочини. Крім того, війна має серйозні наслідки для решти світу, особливо для 
бідних країн, - каже Хюйтфельдт. 
 
– Рішення Росії анексувати територію України є продовженням неодноразових 
порушень країною міжнародного права. Я також реагую на неправдиві звинувачення 
президента Путіна на адресу Заходу. Правда полягає в тому, що Росія це почала, і тільки 
вона може зупинити цю безглузду війну, — каже Хюйтфельдт. 
 
Норвегія в тісній співпраці з країнами-союзниками продовжуватиме політичну, 
економічну та військову підтримку України. Сьогодні уряд оголосив, що з додаткових 
десяти мільярдів на підтримку України у 2022 і 2023 роках один мільярд піде на 
гуманітарну допомогу, один мільярд - на підтримку функціонування Української 
держави, два мільярди - на закупівлю газу на зиму, і три додаткові мільярди буде 
спрямовано на військову допомогу. 


