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УКРАЇНА VS РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ
РФ
МЗС РФ
Комментарий МИД России в связи с заявлениями официального представителя
МИД Украины
659-26-03-2014
МИД России выражает удивление безответственным и безосновательным заявлением
официального представителя МИД Украины Е.Перебийниса о якобы «росте ксенофобских
настроений в России». Так называемые факты, которые он привел в пример, не имеют
никакой доказательной базы. В очередной раз в Киеве пытаются валить с больной головы
на здоровую.
Отметим, что, в отличие от украинских праворадикальных сил, которые открыто
маршируют по городам Украины с фашистской символикой, восхваляют Бандеру и
других нацистских приспешников, оскверняют памятники советским воинамосвободителям, в России активно готовятся торжественно отметить в ближайшее время
70-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, в частности, Одессы, Керчи,
Севастополя, Симферополя, других городов. В Киеве же сейчас, судя по всему, другие
приоритеты.
В Москве продолжают собирать и систематизировать многочисленные факты грубейших
нарушений прав русскоязычного населения и представителей других этнических общин
Украины со стороны доморощенных ультранационалистов и неонацистов. В самое
ближайшее время эта информация будет обнародована.
***
Комментарий Департамента информации и печати МИД России по ситуации с
воздушным сообщением между Российской Федерацией и Украиной
656-26-03-2014
25 марта Посольству Украины в Москве была направлена повторная нота Министерства
иностранных дел Российской Федерации, в которой, ссылаясь на статью 20 Соглашения
между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о воздушном
сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта, подписанного в г.Москве
12 января 1994 года, было вновь обращено внимание украинской стороны на следующее.
По информации, получаемой от российского авиаперевозчика ОАО «Аэрофлот –
российские авиалинии», назначенного от имени Российской Федерации на выполнение
регулярных полетов в пункты на территории Украины с целью перевозки пассажиров,
грузов, багажа и почты, Государственная пограничная служба Украины продолжает
запрещать членам экипажей воздушных судов российского авиаперевозчика покидать
борт воздушного судна в целях соблюдения ими режима рабочего времени и времени
отдыха членов экипажей воздушных судов при выполнении полетов на международных
воздушных авиалиниях, что нарушает положения международных актов, направленных на
соблюдение требований по безопасности полетов.
Данные неправомерные действия Государственной пограничной службы Украины были
совершены, например, по отношению ко второму пилоту экипажа воздушного судна рейса
ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии», выполненного 24 марта 2014 года по
маршруту Москва – Киев (Борисполь) (SU1802).
Подобные акции никак не соответствуют положениям международных актов и конвенций
по соблюдению требований по безопасности полетов международной гражданской
авиации.
Российская сторона настаивает на безусловном прекращении украинской стороной
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безответственной практики, ставящей под угрозу безопасность полетов гражданской
авиации.
УКРАЇНА
В.о.Президента України – Голова Верховної Ради України
ВР України
Якщо світ хоче допомогти Україні, є дієвий спосіб – заміщувати російські товари на
українські. Про це заявив В.о. Президента України, Голова Верховної Ради України
Олександр Турчинов під час зустрічі з Головою Наглядової Ради "Ялтинської
Європейської Стратегії", екс-Президентом Республіки Польща Александром
Кваснєвським 26 березня 2014 року.
У ході зустрічі Сторони обговорили ситуацію в Україні та питання щодо майбутнього
форуму YES (Ялтинської Європейської Стратегії).
За словами О.Турчинова, сьогодні нова влада в надскладних умовах займається
виведенням країни із тяжкої економічної та соціально-політичної кризи. "Ми розпочали
реальні якісні зміни в країні. Але той рух, який би ми хотіли прискорити, зараз
гальмується військовою агресією Російської Федерації", – додав він.
Разом з тим, додав О.Турчинов, влада працює над створенням умов для залучення
інвестицій в Україну.
"Наше завдання – створити умови, щоб українська економіка була цікава для тих, хто хоче
в неї інвестувати, створювати нові виробництва та нові робочі місця", – додав він.
О.Турчинов також наголосив, що дієвою може бути допомога Європи, Європейського
Союзу та інших цивілізованих країн світу, які виступають проти російської агресії в
Криму та запроваджують проти Російської Федерації санкції "щодо заміщення російських
товарів на українські, в зв’язку з тим, що Росія здійснює не тільки військову агресію, але й
економічну війну проти України".
Також Голова Парламенту підтримав Президента О.Кваснєвського в тому, щоб не
змінювати назву Ялтинського форуму, у зв’язку із тим, що "окупація Криму – тимчасове
явище".
А.Кваснєвський повідомив, що наступний форум "Ялтинської Європейської Стратегії"
відбудеться в Києві з 11 по 13 вересня ц.р.
"Зараз питання України в світі – це питання номер один. Ніколи в історії такої великої
цікавості до Україні не було", – сказав А.Кваснєвський.
Сторони погодились із тим, що сьогоднішні події в Україні – це питання та іспит для
всього світу.
"Сьогоднішні події в Україні – це виклик майбутньому всього світу", – підсумував
О.Турчинов, наголосивши, що сподівається на чітку позицію стратегічних партнерів
нашої держави щодо підтримки України.
(Прес-секретар Голови Верховної Ради України)
***
26 березня 2014 року відбулася зустріч В.о. Президента України, Голови Верховної
Ради України Олександра Турчинова з Комісаром Європейського Союзу з питань
розширення та європейської політики сусідства Штефаном Фюле
Під час зустрічі Сторони обговорили поточну ситуацію в Україні, особливу увагу
приділивши військовій агресії та окупації Російською Федерацією Автономної Республіки
Крим.
За словами О.Турчинова, нова влада отримала надзвичайно негативну спадщину від
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попередників: "в країні була повністю зруйнована економіка та система виконавчої
влади".
"Ми робимо системні кроки на шляху стабілізації ситуації", – сказав він, додавши, що
попри агресію Російської Федерації, яка стала на заваді розвитку, Україна не припинить
свого руху на шляху демократизації, реформування та входження до "родини
європейських країн".
У цьому контексті Сторони погодились, що наступним кроком після підписання Угоди
про асоціацію має бути "створення безвізового режиму для українців".
Своєю чергою, Ш.Фюле наголосив, що "своєю поведінкою Президент Путін атакував
базові принципи світової системи безпеки та стабільності".
"Ми налаштовані на те, щоб тісно співпрацювати з Україною, щоб завадити йому
припуститися ще більших помилок", – додав він.
(Прес-секретар Голови Верховної Ради України)
***
Завдяки вжитим владою заходам заручників у Криму звільнено, жоден український
офіцер та солдат не залишиться без захисту. Про це заявив В.о. Президента України,
Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов на брифінгу у середу 26
березня 2014 року.
О.Турчинов поінформував, що нині завдяки вжитим владою України заходам відбувається
звільнення заступника командувача ВМС України генерал-майора Ігоря Воронченка,
полковника Юлія Мамчура, комбата морської піхоти підполковника Дмитра Делятицького
та його заступника – майора Ростислава Ломтєва, яких було незаконно захоплено "під час
останніх штурмів і провокацій, які були зроблені проти українських військових".
"Завдяки вжитим нами заходам прямо зараз відбувається їх звільнення. І я дуже
сподіваюся, що вже завтра ми зможемо їх побачити в Києві", – сказав О.Турчинов.
Голова Верховної Ради заявив, що всі офіцери, які "так мужньо себе проявили, за
мужність і стійкість будуть нагороджені, підвищені по службі". "Ми не залишимо без
захисту жодного офіцера, жодного солдата. Всі вони будуть разом з нами далі захищати
Україну, і я щиро дякую всім, хто не зламався і продовжує гідно виконувати свої
конституційні обов’язки", – сказав О.Турчинов.
(Прес-служба Апарату Верховної Ради України)
КМ України
Арсеній Яценюк поінформував про підсумки роботи членів Уряду із представниками
Європейської Комісії
26 березня 2014, 19:10
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк поінформував про підсумки роботи членів
Уряду із представниками Європейської Комісії. Про це йшлося на прес-конференції по
завершенні засідання Уряду України за участю делегації Європейської Комісії та зустрічі
Глави Уряду з Комісаром ЄС із питань розширення та політики сусідства Штефаном
Фюле та Комісаром ЄС з питань бюджету та фінансового планування Янушем
Левандовські.
Він нагадав, що сьогодні на засіданні Уряду з делегацією Європейської Комісії підписано
остаточний перелік документів, необхідних для переходу до другої фази підготовки до
введення Європейським Союзом безвізового режиму з Україною: «Звертаємося до
Парламенту невідкладно прийняти ті закони, які розробив Кабінет Міністрів. Це дасть
українцям можливість якомога швидше відчути всі преференції нашого співробітництва з
Європейським Союзом, а саме – без віз їздити до країн ЄС».
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Арсеній Яценюк повідомив, що урядовці та представники Європейської Комісії
сформували декілька робочих груп, «які поставили на порядок денний низку ключових
завдань у двосторонньому співробітництві України та Європейського Союзу».
Одне з питань, за його словами, стосувалося енергетичної сфери. Зокрема,
обговорювалося, які заходи будуть вживатися для диверсифікації поставок та
енергетичної незалежності Європейського Союзу та України: «Йдеться про поставки газу
з країн-членів ЄС. За нашими оцінками, технічно можливо поставляти 25 млрд. кубічних
метрів газу, які на 100 доларів дешевші, ніж аналогічні поставки з Росії».
Глава Уряду також підкреслив, що загальний обсяг макрофінансової допомоги для
України з боку ЄС становить 1,6 млрд. євро: «Ця макрофінансова допомога повинна
збалансувати українські державні фінанси і дати поштовх до стабілізації економіки».
Він зазначив, що перший транш цієї допомоги може надійти протягом двох місяців після
підписання Україною угоди з МВФ.
Також було обговорено співробітництво у сфері авіації. Арсеній Яценюк повідомив, що в
найкоротші терміни повинна бути підписана угода про спільний авіаційний простір: «Це
дасть можливість забезпечити конкуренцію на ринку авіації, здешевити авіаквитки,
покращити цей ринок і дати можливість сертифікувати українські літаки».
Що стосується ще однієї сфери співробітництва між Україною та ЄС – торгівлі, Глава
Уряду нагадав, що ЄС в односторонньому порядку відкрив свій ринок: «Тому наші
аграрні і промислові компанії вже невідкладно повинні бути готові до поставок продукції
на європейський ринок. Додатково для України це дає близько 500 мільйонів євро до 1
листопада».
Ще одне питання стосується співробітництва у сфері антикорупційної діяльності –
«починаючи із заснування в Києві Антикорупційного бюро та закінчуючи дерегуляцією та
зменшенням повноважень чиновників і таким чином зменшенням корупції»: «Це питання
не просто обговорювалося – наші європейські партнери нададуть нам конкретну технічну
допомогу».
Прем’єр-міністр повідомив, що наступна зустріч Уряду України та представників
Європейської Комісії у такому форматі відбудеться в Брюсселі.
***
Прем’єр-міністр України прийняв Міністра закордонних справ Республіки Польща
26.03.2014 | 14:28 Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату
КМУ
У середу, 26 березня, Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк прийняв Міністра
закордонних справ Республіки Польща Радослава Сікорського, який перебуває в Україні з
візитом.
Радослав Сікорський наголосив, що Республіка Польща солідарна з Україною. Він також
зазначив, що Польща готова надавати підтримку роботі Уряду зі стабілізації економічної
ситуації в нашій державі.
Арсеній Яценюк відзначив вагому роль Польщі у міжнародних зусиллях, спрямованих на
підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Наголошувалося на значному
потенціалі подальшого розвитку українсько-польського співробітництва, зокрема у сфері
енергетики, боротьби з корупцією, а також упровадження адміністративної реформи.
У ході свого перебування в Україні Радослав Сікорський відвідає Київ та Одесу.
***
Заява Президії Спілки ректорів ВНЗ України щодо дій влади Російської Федерації у
Криму
26.03.2014 | 15:36 Прес-служба Міністерства освіти і науки
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«Окупація та анексія Російською Федерацією невід’ємної складової України – Автономної
Республіки Крим – це грубе порушення норм міжнародного права», – йдеться у заяві
Президії Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, прийнятій на розширеному
засіданні в Києві 25 березня 2014 року.
Спілка ректорів вищих навчальних закладів України висловлює рішучий протест та
засуджує рішення влади Російської Федерації про застосування збройних сил Росії на
території суверенної та незалежної держави України: «Ми глибоко обурені агресією і
вимагаємо її припинення».
«Ми підтримуємо всі дії Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України,
спрямовані на збереження незалежності та цілісності нашої держави, і просимо
застосувати всі передбачені законодавством та міжнародною практикою засоби для
протидії анексії невід’ємної частини України – Криму, недопущення кровопролиття. Ми
схвалюємо політику Міністерства освіти і науки України, спрямовану на забезпечення
прав жителів Криму на якісну і доступну освіту», – наголошується у заяві.
Спілка ректорів ВНЗ України закликає Організацію Об’єднаних Націй, Єврокомісію, Раду
Європи, Парламентську асамблею Ради Європи, Організацію з безпеки і співробітництва в
Європі, а також інші міжнародні організації вжити всіх заходів для збереження цілісності
та неподільності України як держави-фундатора ООН.
Також Спілка ректорів ВНЗ України звернулася до колег, світової та російської наукової
та академічної спільноти рішуче осудити агресію та стати на захист загальнолюдських
цінностей.
У заяві ректори запевнили «кримських друзів, що наші університети відкриті до співпраці
з вами, ми чекаємо на вас у будь-який час».
«Ми звертаємось до всієї освітньої і наукової спільноти України: наша держава переживає
непрості часи і саме в єдності – наша сила, лише спільними зусиллями ми спроможні
побудувати розвинену демократичну державу. Ми закликаємо українських освітян і
науковців, викладачів і студентів, весь народ України згуртуватися та об’єднатися,
зберігати спокій та витримку, бути толерантними та виваженими. Якщо ж виникне
потреба – організовано та рішуче виступити на захист Батьківщини», – закликали ректори
вищих навчальних закладів України.
МЗС України
Заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця прийняв тимчасово
виконуючого обов’язки Глави спеціальної моніторингової місії в Україні Адама
Кобєрацкі
26 березня 2014, 14:31
25 березня ц.р. Заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця прийняв
тимчасово виконуючого обов’язки Глави спеціальної моніторингової місії в Україні,
Директора Центру з попередження конфліктів Секретаріату ОБСЄ Адама Кобєрацкі.
Під час зустрічі сторони обговорили модальності діяльності спеціальної моніторингової
місії в Україні, яка відслідковуватиме розвиток безпекової ситуації та надаватиме
сприяння у зменшенні напруги.
***
Відбулося засідання Старших посадових осіб у рамках безвізового діалогу Україна–
ЄС під головуванням заступника Міністра закордонних справ України – керівника
апарату Андрія Олефірова
26 березня 2014, 17:54
Від сторони ЄС у зазначеному заході взяв участь Генеральний директор Генерального
директорату Європейської Комісії ”Внутрішні справи” Стефано Мансервізі.

32 РОЗДІЛ. 26 БЕРЕЗНЯ 2014 РОКУ, СЕРЕДА
________________________________________________________________________
У ході засідання сторони обговорили заходи, які вживаються українською стороною на
виконання рекомендацій Європейської Комісії, висловлених у Третій доповіді про прогрес
України у виконанні І-ої (законодавчої) фази Плану дій щодо лібералізації ЄС візового
режиму для України від 15 листопада 2013 р.
Сторона ЄС відзначила значний прогрес, досягнутий Україною у виконанні І-ої фази
Плану дій та наголосила на готовності вжити всіх заходів для максимально швидкого
переходу нашої держави до ІІ-ої (імплементаційної) фази Плану дій з метою
максимального прискорення запровадження безвізового режиму для короткострокових
поїздок українських громадян до країн ЄС.
***
Відбулася зустріч в.о. Міністра закордонних справ України Андрія Дещиці з
Комісаром ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефаном
Фюле
26 березня 2014, 18:25
26 березня ц.р. в рамках візиту в Україну делегації Європейської Комісії відбулася
зустріч В.о. Міністра закордонних справ України Андрія Дещиці з Комісаром ЄС з
питань розширення та Європейської політики сусідства Штефаном Фюле.
У ході зустрічі сторони обговорили останній розвиток ситуації в Україні в контексті
агресії Російської Федерації в АР Крим, а також узгодили напрямки подальшої взаємодії
між Україною та Європейським Союзом з метою збереження суверенітету та
територіальної цілісності України.
Відзначаючи підписання 21 березня 2014 р. в Брюсселі політичних положень Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС, співрозмовники погодилися щодо необхідності
завершення найближчим часом процесу укладення цієї Угоди в цілому з метою початку її
імплементації.
Штефан Фюле підкреслив готовність Європейського Союзу надавати максимальну
підтримку нашій державі у впровадженні системних суспільно-політичних та соціальноекономічних реформ.
У контексті обговорення перспектив запровадження Євросоюзом безвізового режиму для
громадян України Андрій Дещиця поінформував співрозмовника про прогрес, досягнутий
Україною у виконанні Плану дій щодо лібералізації візового режиму, зокрема схвалення
Урядом України низки законодавчих та нормативних актів.
***
Заступник Міністра закордонних справ України Данило Лубківський зустрівся з
Послом Угорщини в Україні Міхалєм Баєром
26 березня 2014, 19:09
Сторони обговорили актуальні питання українсько-угорського співробітництва та
європейської інтеграції. М.Баєр запевнив у підтримці з боку Угорщини європейської
інтеграції України.
Відзначено високий рівень політичного діалогу та успішний розвиток економічного
співробітництва між двома країнами. Досягнуто домовленості щодо активізації співпраці
в енергетичній та гуманітарній сферах.
Окрім цього, відбувся обмін думками щодо розвитку внутрішньополітичної ситуації в
Україні та Угорщині, зокрема у контексті підготовки до проведення президентських
виборів в Україні та парламентських виборів в Угорщині.
***
Відбулися переговори в.о. Міністра закордонних справ України Андрія Дещиці з
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Міністром закордонних справ Республіки Польща Радославом Сікорським
26 березня 2014, 19:11
26 березня ц.р. в МЗС України відбулися переговори в.о. Міністра закордонних справ
України Андрія Дещиці з Міністром закордонних справ Республіки Польща Радославом
Сікорським, який перебуває в Києві з робочим візитом.
Сторони обговорили внутрішньополітичну та безпекову ситуацію в Україні, перспективи
подальшого розвитку двосторонніх відносин. Польська сторона, вітаючи реформаторські
кроки нового українського уряду, висловила готовність передати свій досвід у боротьбі з
корупцією, у реформуванні органів місцевого самоврядування тощо.
Досягнуто домовленості стосовно продовження роботи із запровадження безвізового
режиму між Україною та ЄС.
Українська сторона подякувала за підтримку Польщею територіальної цілісності та
суверенітету України, за активну позицію Варшави з цього питання в рамках міжнародних
організацій.
Польська сторона привітала початок діяльності в Україні спостережної місії ОБСЄ.
***
До МЗС був викликаний радник-посланник Посольства Республіки Казахстан в
Україні Аргін Оспанов
26 березня 2014, 21:53
Перший заступник Міністра закордонних справ України Наталія Галібаренко вручила
дипломату ноту, в якій висловлено занепокоєння змістом заяв Президента Республіки
Казахстан щодо подій в Україні, зроблених 25 березня ц.р. на брифінгу в Гаазі.
Вказано, що вони йдуть у розріз із загальноприйнятими нормами міжнародного права і
позицією більшості країн світу, суперечить партнерським відносинам між двома країнами
та є неприйнятними для української сторони.
***
Володимир Хандогій обговорив ситуацію в Криму з провідними оглядачами видання
“Times”
(Посольство України у Великобританії)
26 березня 2014, 19:16
26 березня 2014 року Посол України у Великій Британії Володимир Хандогій обговорив
ситуацію в Криму в редакції газети “The Times”.
У ході прес-брифінгу Посол поінформував редакторів та оглядачів провідного
британського видання щодо актуальних питань, пов’язаних з агресивними діями
Російської Федерації проти України, зокрема фактичною анексією Криму та існуючими
загрозами територіальній цілісності нашої держави з боку РФ.
***
«Світ стає свідком спроби Путіна реінкарнації СРСР – але це скринька Пандори»
(Посольство України у Японії)
26 березня 2014, 03:05
Така думка Посла Ігоря Харченка пролунала у відео-інтерв’ю державній
телерадіокомпанії Японії «Ен-Ейч-Кей» (NHK)
У ході інтерв’ю Посол вкотре надав критичну оцінку агресивним діям РФ в Криму,
гуманітарні, економічні та психологічні наслідки яких важко буде оцінити, зазначив, що,
незважаючи на прийняте керівництвом держави рішення про передислокацію українських
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військовослужбовців, які перебувають в Криму, українці готові і будуть захищати свою
Батьківщину всіма доступними засобами, включаючи військову силу, проте до останнього
Україна намагається цього уникати.
І.Харченко прокоментував зусилля світових лідерів, що постійно докладаються на
найвищому політичному рівні з метою деескалації кризи і пошуку шляхів її мирного
врегулювання, стисло зупинившись на чітких меседжах Гаагської Декларації, ухваленій
лідерами Великої сімки та ЄС 24 березня.
Першу зустріч «на полях» саміту у Гаазі в.о. міністра закордонних справ України
А.Дещиці з міністром закордонних справ РФ С.Лавровим Посол розцінив позитивно,
попри те, що ганебна позиція Росії залишилася незмінною.
Користуючись нагодою, глава української дипмісії високо оцінив конструктивну позицію
прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе, Уряду Японії щодо підтримки незалежності,
суверенітету і територіальної цілісності України, подякував за оголошену у Гаазі
економічну і фінансову допомогу, а також висловив вдячність всьому японському народу
за постійну психологічну і моральну підтримку українців.
***
Виступ Постійного представника України у загальних дебатах з п.9 порядку денного
«Расизм, расова дискримінація, ксенофобія та пов’язані з ними форми нетерпимості,
наступні заходи та реалізація Дурбанської декларації та Програми дій» 25-ї сесії РПЛ
(ПП України у Женеві)
26 березня 2014, 16:02
Human Rights Council
25th session
item 9 General Debates
Intervention by the Permanent Representative of Ukraine,
Ambassador Yurii Klymenko
(Geneva, March 25, 2014)
Mr. President,
Touching upon crucially important spectrum of issues under agenda item before us now, I wish
to draw attention to the deteriorating situation with the national minorities’ rights in Crimea,
occupied by the Russian Federation, and their discrimination.
We would like, once again, to emphasize unimaginable misinterpretation by the Russian
Federation of real facts in order to justify its aggression and to create pseudo-legitimate reasons
for the annexation of the territory of Ukraine.
On top of that – an increasing rhetoric on the falsified facts of alleged violations of rights of the
Jewish community against the background of vast evidence about the absence of such violations.
On March 5th a group of Jewish community leaders disproved all Russian allegations in their
open letter to the President of the Russian Federation.
It looks cynical and hypocritical, taking into account the real situation in Russia itself, where
ultra-right wing organizations’ activities, in particular with strong anti-Semitic sentiments, are
expanding.
Credible reports indicate of harassment cases on the part of the Russian invaders and illegitimate
self-proclaimed authorities of Crimea against ethnic Ukrainians and Crimean Tatars. It was
announced that Crimean Tatars will be evicted from some of their land, as it was claimed, for,
quote, “infrastructure projects”.
The deteriorating human rights situation on the peninsula has caused flows of the Crimean
population, warmly received in the Western regions of Ukraine, which the Russian propaganda
scares the international community with.
I also cannot fail to mention the poor situation with the rights of the Ukrainian minority in
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Russia. The relevant information was early circulated as an official document of the current
session.
Mr. President,
We demand the Russian Federation to stop hiding the truth, to stop using far-fetched reasons, to
allow access of all observer missions to Crimea and to ensure protection of the rights of all
nationalities living in Crimea.
Although the best way to put an end to discriminative practice in Crimea is to stop immediately
the unprovoked military occupation of the peninsula by the Russian Federation.
I thank you.
***
Виступ Постійного представника України Ю.Клименка у ході загальних дебатів в
рамках п.2 порядку денного «Щорічна доповідь Верховного комісара ООН з прав
людини і доповіді Управління Верховного комісара та Генерального секретаря» 25-ї
сесії РПЛ ООН
(ПП України у Женеві)
26 березня 2014, 21:18
25th Session of the Human Rights Council
Item 2 General debate
Intervention by the Permanent Representative of Ukraine
Ambassador Yurii Klymenko
(Geneva, March 26, 2014)
Check against delivery
Mr. President,
First of all, I would like to wholeheartedly thank for the solidarity with Ukraine expressed by the
countries in the relevant Joint Statement we recently heard as well as in national capacities.
Situation in Ukraine deteriorates at a dramatic pace. Only twenty days ago I have provided the
High Commissioner in an interactive dialogue with objective information about the traitorous
scenario performed in Crimea by the puppet regime for its Kremlin patron. It was the very day
when illegitimate decision to hold the so-called “Crimean referendum” was taken by the selfproclaimed unlawful authorities.
And what we witness today – perfidious, unrecognized by the world community Crimea
annexation is completed, and Russia hastily takes stock of the hijacked Ukrainian property all
over the peninsula.
I wish to reiterate – Ukraine categorically rejects and condemns unilateral incorporation of
Crimea, occupied by the Russian armed forces, into the Russian Federation and the law on
establishment of its new subjects – Republic of Crimea and the Federal city Sevastopol.
We urge all UN member-states to distance themselves from this act of annexation and use all
legitimate means and mechanisms to stop this outrageous attempt to ruin the international law
and the UN system of collective security. Any step recognizing the results of this farce will be
viewed by Ukraine as a deeply unfriendly move and will cause repercussions on bilateral level.
International community has no right to tolerate an increasing number of outrageous violations
of human rights reported since the occupation of Crimea, including numerous cases of using
women, children and elderly people as “human shields” in attacks against Ukrainian military
units and facilities by Crimean separatists along with Russian armed forces. There is increased
threat to the Crimean Tatar people – because of their pro-Ukrainian stance, they face severe
violence and discrimination. Crimean Tatar and Ukrainian activists, supporting civilized
discussion about the region’s future, are in constant danger of being kidnapped or otherwise
terrorized by illegal militia – so called “self-defence”.
Ukraine hopes that international monitoring missions, in particular, those by the UN, the OSCE
and the Council of Europe would be able to estimate facts on the ground and to assist the
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government of Ukraine to ensure that all rights of all inhabitants of the Autonomous Republic of
Crimea are respected. It is possible only if the Russian occupation forces will stop blocking
access of international observers into the occupied territory of Crimea.
Finally, we urge Russia to stop its destabilization activities in the Southern and Eastern regions
of Ukraine, withdraw from the Ukrainian border unreasonably huge grouping of troops which
pose threat to the whole Europe, and return to negotiations based on adherence to the
international law and bilateral agreements.
I thank you.
КРАЇНИ-ЧЛЕНИ ГРУПИ "G-7"
США
Remarks by President Obama in Address to European Youth
THE WHITE HOUSE, Office of the Press Secretary
March 26, 2014
Palais des Beaux Arts
Brussels, Belgium
6:16 P.M. CET
PRESIDENT OBAMA:
<...>
So I come here today to insist that we must never take for granted the progress that has been won
here in Europe and advanced around the world, because the contest of ideas continues for your
generation. And that’s what’s at stake in Ukraine today. Russia’s leadership is challenging truths
that only a few weeks ago seemed self-evident – that in the 21st century, the borders of Europe
cannot be redrawn with force, that international law matters, that people and nations can make
their own decisions about their future.
To be honest, if we defined our interests narrowly, if we applied a cold-hearted calculus, we
might decide to look the other way. Our economy is not deeply integrated with Ukraine’s. Our
people and our homeland face no direct threat from the invasion of Crimea. Our own borders are
not threatened by Russia’s annexation. But that kind of casual indifference would ignore the
lessons that are written in the cemeteries of this continent. It would allow the old way of doing
things to regain a foothold in this young century. And that message would be heard not just in
Europe, but in Asia and the Americas, in Africa and the Middle East.
And the consequences that would arise from complacency are not abstractions. The impact that
they have on the lives of real people – men and women just like us – have to enter into our
imaginations. Just look at the young people of Ukraine who were determined to take back their
future from a government rotted by corruption – the portraits of the fallen shot by snipers, the
visitors who pay their respects at the Maidan. There was the university student, wrapped in the
Ukrainian flag, expressing her hope that “every country should live by the law.” A postgraduate
student, speaking of her fellow protestors, saying, “I want these people who are here to have
dignity.” Imagine that you are the young woman who said, “there are some things that fear,
police sticks and tear gas cannot destroy.”
We’ve never met these people, but we know them. Their voices echo calls for human dignity that
rang out in European streets and squares for generations. Their voices echo those around the
world who at this very moment fight for their dignity. These Ukrainians rejected a government
that was stealing from the people instead of serving them, and are reaching for the same ideals
that allow us to be here today.
None of us can know for certain what the coming days will bring in Ukraine, but I am confident
that eventually those voices – those voices for human dignity and opportunity and individual
rights and rule of law – those voices ultimately will triumph. I believe that over the long haul, as
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nations that are free, as free people, the future is ours. I believe this not because I’m naïve, and I
believe this not because of the strength of our arms or the size of our economies, I believe this
because these ideals that we affirm are true; these ideals are universal.
Yes, we believe in democracy – with elections that are free and fair; and independent judiciaries
and opposition parties; civil society and uncensored information so that individuals can make
their own choices. Yes, we believe in open economies based on free markets and innovation, and
individual initiative and entrepreneurship, and trade and investment that creates a broader
prosperity. And, yes, we believe in human dignity – that every person is created equal, no matter
who you are, or what you look like, or who you love, or where you come from. That is what we
believe. That’s what makes us strong.
And our enduring strength is also reflected in our respect for an international system that protects
the rights of both nations and people – a United Nations and a Universal Declaration of Human
Rights; international law and the means to enforce those laws. But we also know that those rules
are not self-executing; they depend on people and nations of goodwill continually affirming
them. And that’s why Russia’s violation of international law – its assault on Ukraine’s
sovereignty and territorial integrity – must be met with condemnation. Not because we’re trying
to keep Russia down, but because the principles that have meant so much to Europe and the
world must be lifted up.
Over the last several days, the United States, Europe, and our partners around the world have
been united in defense of these ideals, and united in support of the Ukrainian people. Together,
we’ve condemned Russia’s invasion of Ukraine, and rejected the legitimacy of the Crimean
referendum. Together, we have isolated Russia politically, suspending it from the G8 nations and
downgrading our bilateral ties. Together, we are imposing costs through sanctions that have left
a mark on Russia and those accountable for its actions. And if the Russian leadership stays on its
current course, together we will ensure that this isolation deepens. Sanctions will expand. And
the toll on Russia’s economy, as well as its standing in the world, will only increase.
And meanwhile, the United States and our allies will continue to support the government of
Ukraine as they chart a democratic course. Together, we are going to provide a significant
package of assistance that can help stabilize the Ukrainian economy, and meet the basic needs of
the people. Make no mistake: Neither the United States, nor Europe has any interest in
controlling Ukraine. We have sent no troops there. What we want is for the Ukrainian people to
make their own decisions, just like other free people around the world.
Understand, as well, this is not another Cold War that we’re entering into. After all, unlike the
Soviet Union, Russia leads no bloc of nations, no global ideology. The United States and NATO
do not seek any conflict with Russia. In fact, for more than 60 years, we have come together in
NATO – not to claim other lands, but to keep nations free. What we will do – always – is uphold
our solemn obligation, our Article 5 duty to defend the sovereignty and territorial integrity of our
allies. And in that promise we will never waver; NATO nations never stand alone.
Today, NATO planes patrol the skies over the Baltics, and we’ve reinforced our presence in
Poland. And we’re prepared to do more. Going forward, every NATO member state must step up
and carry its share of the burden by showing the political will to invest in our collective defense,
and by developing the capabilities to serve as a source of international peace and security.
Of course, Ukraine is not a member of NATO – in part because of its close and complex history
with Russia. Nor will Russia be dislodged from Crimea or deterred from further escalation by
military force. But with time, so long as we remain united, the Russian people will recognize that
they cannot achieve security, prosperity and the status that they seek through brute force. And
that’s why, throughout this crisis, we will combine our substantial pressure on Russia with an
open door for diplomacy. I believe that for both Ukraine and Russia, a stable peace will come
through de-escalation – direct dialogue between Russia and the government of Ukraine and the
international community; monitors who can ensure that the rights of all Ukrainians are protected;
a process of constitutional reform within Ukraine; and free and fair elections this spring.
So far, Russia has resisted diplomatic overtures, annexing Crimea and massing large forces along
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Ukraine’s border. Russia has justified these actions as an effort to prevent problems on its own
borders and to protect ethnic Russians inside Ukraine. Of course, there is no evidence, and never
has been, of systemic violence against ethnic Russians inside of Ukraine. Moreover, many
countries around the world face similar questions about their borders and ethnic minorities
abroad, about sovereignty and self-determination. These are tensions that have led in other places
to debate and democratic referendums, conflicts and uneasy co-existence. These are difficult
issues, and it is precisely because these questions are hard that they must be addressed through
constitutional means and international laws so that majorities cannot simply suppress minorities,
and big countries cannot simply bully the small.
In defending its actions, Russian leaders have further claimed Kosovo as a precedent – an
example they say of the West interfering in the affairs of a smaller country, just as they’re doing
now. But NATO only intervened after the people of Kosovo were systematically brutalized and
killed for years. And Kosovo only left Serbia after a referendum was organized not outside the
boundaries of international law, but in careful cooperation with the United Nations and with
Kosovo’s neighbors. None of that even came close to happening in Crimea.
Moreover, Russia has pointed to America’s decision to go into Iraq as an example of Western
hypocrisy. Now, it is true that the Iraq War was a subject of vigorous debate not just around the
world, but in the United States as well. I participated in that debate and I opposed our military
intervention there. But even in Iraq, America sought to work within the international system. We
did not claim or annex Iraq’s territory. We did not grab its resources for our own gain. Instead,
we ended our war and left Iraq to its people and a fully sovereign Iraqi state that could make
decisions about its own future.
Of course, neither the United States nor Europe are perfect in adherence to our ideals, nor do we
claim to be the sole arbiter of what is right or wrong in the world. We are human, after all, and
we face difficult choices about how to exercise our power. But part of what makes us different is
that we welcome criticism, just as we welcome the responsibilities that come with global
leadership.
We look to the East and the South and see nations poised to play a growing role on the world
stage, and we consider that a good thing. It reflects the same diversity that makes us stronger as a
nation and the forces of integration and cooperation that Europe has advanced for decades. And
in a world of challenges that are increasingly global, all of us have an interest in nations stepping
forward to play their part – to bear their share of the burden and to uphold international norms.
So our approach stands in stark contrast to the arguments coming out of Russia these days. It is
absurd to suggest – as a steady drumbeat of Russian voices do – that America is somehow
conspiring with fascists inside of Ukraine or failing to respect the Russian people. My
grandfather served in Patton’s Army, just as many of your fathers and grandfathers fought
against fascism. We Americans remember well the unimaginable sacrifices made by the Russian
people in World War II, and we have honored those sacrifices.
Since the end of the Cold War, we have worked with Russia under successive administrations to
build ties of culture and commerce and international community not as a favor to Russia, but
because it was in our national interests. And together, we’ve secured nuclear materials from
terrorists. We welcomed Russia into the G8 and the World Trade Organization. From the
reduction of nuclear arms to the elimination of Syria’s chemical weapons, we believe the world
has benefited when Russia chooses to cooperate on the basis of mutual interests and mutual
respect.
So America, and the world and Europe, has an interest in a strong and responsible Russia, not a
weak one. We want the Russian people to live in security, prosperity and dignity like everyone
else – proud of their own history. But that does not mean that Russia can run roughshod over its
neighbors. Just because Russia has a deep history with Ukraine does not mean it should be able
to dictate Ukraine’s future. No amount of propaganda can make right something that the world
knows is wrong.
In the end, every society must chart its own course. America’s path or Europe’s path is not the
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only ways to reach freedom and justice. But on the fundamental principle that is at stake here –
the ability of nations and peoples to make their own choices – there can be no going back. It’s
not America that filled the Maidan with protesters – it was Ukrainians. No foreign forces
compelled the citizens of Tunis and Tripoli to rise up – they did so on their own. From the
Burmese parliamentarian pursuing reform to the young leaders fighting corruption and
intolerance in Africa, we see something irreducible that all of us share as human beings – a truth
that will persevere in the face of violence and repression and will ultimately overcome.
For the young people here today, I know it may seem easy to see these events as removed from
our lives, remote from our daily routines, distant from concerns closer to home. I recognize that
both in the United States and in much of Europe there’s more than enough to worry about in the
affairs of our own countries. There will always be voices who say that what happens in the wider
world is not our concern, nor our responsibility. But we must never forget that we are heirs to a
struggle for freedom. Our democracy, our individual opportunity only exists because those who
came before us had the wisdom and the courage to recognize that our ideals will only endure if
we see our self-interest in the success of other peoples and other nations.
Now is not the time for bluster. The situation in Ukraine, like crises in many parts of the world,
does not have easy answers nor a military solution. But at this moment, we must meet the
challenge to our ideals – to our very international order – with strength and conviction.
And it is you, the young people of Europe, young people like Laura, who will help decide which
way the currents of our history will flow. Do not think for a moment that your own freedom,
your own prosperity, that your own moral imagination is bound by the limits of your community,
your ethnicity, or even your country. You’re bigger than that. You can help us to choose a better
history. That’s what Europe tells us. That’s what the American experience is all about.
I say this as the President of a country that looked to Europe for the values that are written into
our founding documents, and which spilled blood to ensure that those values could endure on
these shores. I also say this as the son of a Kenyan whose grandfather was a cook for the British,
and as a person who once lived in Indonesia as it emerged from colonialism. The ideals that
unite us matter equally to the young people of Boston or Brussels, or Jakarta or Nairobi, or
Krakow or Kyiv.
In the end, the success of our ideals comes down to us – including the example of our own lives,
our own societies. We know that there will always be intolerance. But instead of fearing the
immigrant, we can welcome him. We can insist on policies that benefit the many, not just the
few; that an age of globalization and dizzying change opens the door of opportunity to the
marginalized, and not just a privileged few. Instead of targeting our gay and lesbian brothers and
sisters, we can use our laws to protect their rights. Instead of defining ourselves in opposition to
others, we can affirm the aspirations that we hold in common. That’s what will make America
strong. That’s what will make Europe strong. That’s what makes us who we are.
And just as we meet our responsibilities as individuals, we must be prepared to meet them as
nations. Because we live in a world in which our ideals are going to be challenged again and
again by forces that would drag us back into conflict or corruption. We can’t count on others to
rise to meet those tests. The policies of your government, the principles of your European Union,
will make a critical difference in whether or not the international order that so many generations
before you have strived to create continues to move forward, or whether it retreats.
And that’s the question we all must answer – what kind of Europe, what kind of America, what
kind of world will we leave behind. And I believe that if we hold firm to our principles, and are
willing to back our beliefs with courage and resolve, then hope will ultimately overcome fear,
and freedom will continue to triumph over tyranny – because that is what forever stirs in the
human heart.
Thank you very much. (Applause.)
END 6:52 P.M. CET
***
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FACT SHEET: U.S. Efforts in Support of NATO Allies and Partners
THE WHITE HOUSE, Office of the Press Secretary
March 26, 2014
The United States has a solemn commitment to the collective defense of all NATO allies. As has
been true since we signed the Washington Treaty in 1949, we will respond if the security or
territorial integrity of our allies is violated. We also have built constructive security and defense
cooperation with Ukraine and other members of NATO’s Partnership for Peace (PfP) over the
past two decades to help build a Europe that is whole, free, and at peace.
Russia’s aggressive actions have already led many to call for reinforcing NATO’s readiness
through Article 5-related planning, training, and adjustments to force posture. The United States
took several immediate steps to demonstrate solidarity with our NATO allies, such as
augmenting the Baltic Air Policing mission with the deployment of additional U.S. aircraft. We
also will take additional measures to enhance NATO military plans and defense capabilities. We
expect other allies will join us in these efforts. These measures should include:
 A demonstration of NATO’s visible resolve to ensure collective defense of all allied territory
through enhanced deployment of air, land, and sea assets for training and exercises;
 Continued review and updating of NATO plans for collective defense; and
 Increased readiness and exercising of the NATO Response Force.
The President discussed these measures with NATO Secretary General Rasmussen on March 26,
and we will continue to consult with allies, including at the upcoming April 1-2 Foreign
Ministerial. To date, we and NATO have undertaken the following specific efforts:
New U.S. Measures
Poland Aviation Detachment (AVDET) Training: On March 13 and 14, the United States
deployed 12 F-16s and approximately 200 support airmen from Aviano, Italy, to Lask, Poland, to
participate in a U.S.-Poland AVDET training rotation. The deployment will focus on training
and interoperability with the Polish Air Force. Three C-130J aircraft will deploy to Powidz Air
Base, Poland, on March 31 as part of the next pre-scheduled AVDET rotation.
 Open Skies Treaty Flight: On March 14 the United States conducted – at Ukraine’s request
– an Open Skies observation mission over Ukraine.
 Senior Leader Engagement: The Department of Defense is scheduling near-term Bilateral
Defense Consultations with Ukraine, during which senior DoD leaders will discuss defenserelated issues with their Ukrainian counterparts.
 At the request of the Ukrainian government, the Department of Defense will deliver
approximately 25,000 cases (300,000 meals) of Meals Ready-to-Eat to Ukraine.
 Joint U.S.-Ukraine Humanitarian Assistance Command Post Exercise (CPX): Ukraine
requested U.S. officials travel to Kyiv to help plan a humanitarian assistance CPX. Planning may
be conducted in conjunction with the Bilateral Defense Consultations and the CPX executed
when the situation in Ukraine is stabilized.
Preplanned but Enhanced U.S. Measures
 NATO Baltic Air Policing: On March 6, the United States deployed an additional six F15Cs to augment the four F-15Cs already in Lithuania filling a NATO peacetime requirement to
have quick reaction interceptor aircraft “ramp-ready” for a four-month period to ensure the
integrity of the airspace above Estonia, Latvia, and Lithuania. The U.S. rotation began in January
and is due to end in early May, after which Poland and the United Kingdom have offered to
deploy aircraft to support the mission.
 USS Truxtun: The USS Truxtun entered the Black Sea through the Turkish Straits on March
7 to conduct port calls in Constanta, Romania, and conduct a passing exercise (PASSEX) with
Romanian and Bulgarian naval forces. She extended her stay in the Black Sea to conduct a port
visit in Varna, Bulgaria, to hold an onboard maritime planning conference with Bulgarian and
Romanian officers, and to conduct a second PASSEX.


32 РОЗДІЛ. 26 БЕРЕЗНЯ 2014 РОКУ, СЕРЕДА
________________________________________________________________________
 Chiefs of Defense Staff Conference: U.S. European Command Commander/Supreme Allied
Commander Europe General Philip Breedlove added discussion on the situation in Ukraine to the
scheduled meeting of Eastern and Central European Chiefs of Defense (CHODs) in Croatia from
19-20 March. In addition to the Croatian CHOD, who was the co-host, the CHODs from
Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Slovakia, and Slovenia attended.
United States Ongoing/Steady State Measures
 U.S. Force Presence: There are approximately 67,000 service members in Europe.
Approximately 57,000 active duty service members are assigned to U.S. European Command
and approximately 10,000 support other organizations, such as U.S. Africa Command.
 NATO Response Force (NRF) Commitment: The United States pledged several thousand
service members to the NRF, including a brigade combat team from the Texas-based 1st Cavalry
Division, a hospital ship, air-to-air refueling tankers, and escort ships.
 Army Rotational Forces: The United States will send a battalion-sized unit from the United
States to Europe twice a year for up to two months per rotation. The unit will participate in NRF
exercises, such as the French Rapid Reaction Corps Exercise ROCHAMBEAU in May, and U.S.
European Command-hosted multinational exercises such as COMBINED RESOLVE II in June.
Additionally, they participated in Exercise STEADFAST JAZZ this past November.
 Missile Defense / European Phased Adaptive Approach: The U.S. contribution to
European missile defense, whose aim is to protect against emerging threats from outside of the
Euro-Atlantic area, includes a missile defense radar in Turkey, plans for four Aegis destroyers to
be forward deployed in Rota, Spain (the first, USS Donald Cook, recently arrived), and two
planned Aegis Ashore sites; in Romania (2015) and Poland (2018).
 Exercise COLD RESPONSE: The United States participated in COLD RESPONSE, a
Norwegian Joint Headquarters command post and field training exercise involving maritime,
land, and air forces. The exercise began on March 10 and went through March 21. The exercise
involved approximately 660 U.S. service members, 470 of whom deployed from the United
States. Overall, 16,000 service members from 16 nations participated in the exercise.
 Exercises in the Baltic Sea and Poland: The United States will send U.S. Marines from the
Black Sea Rotational Force to the Baltics this April to participate in exercise SUMMER
SHIELD. The United States will also deploy 18 F-16CJs and one KC-135 tanker to Lask Air
Base, Poland, concurrent with this year’s BALTOPS exercise, which is an annual, multinational
maritime exercise focusing on interoperability, maritime security, and cooperation among Baltic
Sea regional partners.
 Exercise SABER GUARDIAN: U.S. Army and Bulgarian land forces, along with military
personnel from 12 other NATO and partner countries, are conducting Exercise SABER
GUARDIAN, a pre-planned consequence management and peace support exercise at the Novo
Selo Training Area in Bulgaria, March 21- April 4.
NATO Measures
 North Atlantic Council Meetings: Since March 2, the North Atlantic Council has met
regularly to review developments in the crisis.
 NATO-Ukraine Commission Meeting: On March 2, the NATO-Ukraine Commission met
at Ukraine’s request. On the same day, NATO allies underlined their support for Ukraine’s
sovereignty and territorial integrity, condemned Russia’s military escalation in Crimea, called on
Russia to de-escalate, and agreed to increase economic and political pressure on Russia. There
will also be a NATO-Ukraine Commission meeting held at the Foreign Ministerial on April 1-2.
 Article 4 Consultations: Subsequent to a request from Poland, the North Atlantic Council
held consultations under Article 4 of the Washington Treaty on March 4 and agreed to intensify
its on-going assessment of the implication of the crisis for NATO, continue to consult with
Ukraine, support efforts for a peaceful solution to the crisis, and meet with Russian
representatives on March 5.
 Support to Ukraine: On March 5, NATO allies decided on a number of measures to
intensify NATO’s partnership with Ukraine and strengthen cooperation to support democratic
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reforms. Measures included an increased engagement with the Ukrainian civilian and military
leadership, strengthened efforts to build the capacity of the Ukrainian military, including with
more joint training and exercises, and increased efforts to include Ukraine in multinational
projects to develop capabilities.
 Suspension of NATO-Russia Council (NRC) Activities: At an NRC meeting on March 5,
allies condemned Russian military intervention and announced they would be reviewing the
entire range of NATO-Russia cooperation in the period before the April 1-2 NATO Foreign
Ministerial. Allies also suspended staff-level civilian and military meetings with Russia, but
ambassadorial-level meetings of the NRC will continue.
 AWACS: On March 10, the North Atlantic Council approved establishing AWACS orbits
over Poland and Romania to enhance NATO’s situational awareness of activities in the region
and to reassure NATO allies. These aircraft will only fly over NATO territory and will come
from the NATO fleet and allied contributions.
 Crimea Referendum: On March 17, the NATO Secretary General issued a statement on the
referendum calling it illegal, illegitimate, and a violation of the Ukrainian constitution and
international law and noted that NATO allies do not recognize its results.
***
EU-US Summit: Joint Statement
THE WHITE HOUSE
Office of the Press Secretary
March 26, 2014
1. We, the leaders of the European Union and the United States, met today in Brussels to
reaffirm our strong partnership. Wereaffirmed our shared values of democracy, individual
freedom, the rule of law and human rights, and a common commitment to open societies and
economies. Starting from those values, the European Union and the United States work together
every day to address issues of vital interest and importance to our citizens and the world. We
strive to create jobs and sustainable growth through sound economic policies. We seek a
landmark Transatlantic Trade and Investment Partnership to build our common prosperity. We
undertake joint efforts to build security and stability around the globe and to tackle pressing
global challenges like climate change. Today, we took stock of our achievements, set priorities
and charted the way ahead for a stronger transatlantic relationship, and rededicated ourselves to
building a safer, more prosperous world for future generations.
2. Today in Ukraine, the basic principles of international law and security in the 21st century are
being challenged. The EU and the United States support the Ukrainian people and their right to
choose their own future and remain committed to uphold the sovereignty and territorial integrity
of Ukraine. We strongly condemn the illegal annexation of Crimea to Russia and will not
recognise it. We urge Russia to engage in a meaningful dialogue with Ukraine with a view to
finding a political solution. Further steps by Russia to destabilise the situation in Ukraine would
lead to additional and far reaching consequences for the EU’s and United States’ relations with
Russia in a broad range of economic areas. The EU and the United States stand by the Ukrainian
government in its efforts to stabilise Ukraine and undertake reforms, including through
assistance. We welcome the Ukrainian government’s commitment to ensure that governmental
structures are inclusive and reflect regional diversity and to provide full protection of the rights
of persons belonging to national minorities.
<...>
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
Press briefing: morning 26 March 2014
26 March 2014
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The Prime Minister’s Spokesperson (PMS) answered questions on Ukraine .....
Ukraine
The Prime Minister’s Spokesperson (PMS) informed the assembled press that the Prime Minister
and the Foreign Secretary would meet a delegation of Ukrainian MPs, including Vitali Klitschko,
later in the day. They were expected to discuss the latest developments in light of the upcoming
Ukrainian presidential elections.
***
David Cameron statement to the House on European Council and Nuclear Security
Summit
26 March 2014
Prime Minister, David Cameron, made the below statement to the House on the previous week’s
European Council and Nuclear Security Summit.
<...>
On Russia’s actions in Ukraine, I had 4 clear objectives at these meetings: to secure an increase
in the number of people subject to travel bans and asset freezes; to agree specific measures in
response to what has happened in Crimea; to develop more clarity on what would happen if
Russia were to take further steps to destabilise the situation in Ukraine; and to join efforts to
build support for a democratic, successful and independent Ukraine. I want to say a word about
each.
First, as I made clear in this House 2 weeks ago, if Russia did not engage in dialogue with the
Ukrainian government, or if those talks did not start producing results, there must be clear
consequences. As a result, travel bans and asset freezes have been imposed, and last week the
European Council agreed to extend these measures to another 12 individuals, bringing the total
to 33—broadly the same number as has been imposed in the US. We have cancelled the EURussia summit, agreed not to hold bilateral summits, and decided to block Russian membership
of the OECD and the International Energy Agency. In The Hague, G7 leaders agreed that there
would be no G8 summit in Sochi and no further participation in any G8 activities until Russia
changed course. We agreed there would instead be a G7 meeting in Brussels in place of the
Sochi summit on the same day.
I also pushed hard on the need to reduce Europe’s dependency on energy from Russia. The G7
agreed that energy Ministers would meet ahead of the Brussels summit, and the European
Council tasked the Commission to produce a comprehensive plan for reducing Europe’s
dependency on Russia by June. This work is long term but vital. It requires new gas pipelines,
new liquefied natural gas terminals, more shale gas, more sources from outside Russia and
greater connectivity. Above all, it requires political will and I am determined that, although the
UK has almost no reliance on Russian gas, we should play our part in this important work.
Secondly, it was important to take specific measures in response to what has happened in
Crimea. This was a sham and illegal referendum conducted at the barrel of a Kalashnikov. Both
the European Council and the G7 leaders made very strong statements condemning the illegal
referendum and condemning Russia’s illegal attempt to annex Crimea in contravention of
international law and specific international obligations. Both meetings were clear: the
international community will not recognise either. The European Council also agreed to
implement economic, trade and financial restrictions on occupied Crimea, accepting Crimean
goods only if they came from Ukraine, not Russia.
Thirdly, both the G7 and the European Council sent a very clear message to President Putin that
it would be totally unacceptable to go further into Ukraine. The international community remains
ready to intensify sanctions if Russia continues to escalate this situation, and I pushed hard at
both meetings to secure greater clarity on what this should mean. The G7 agreed that this could
include co-ordinated sectoral sanctions that would have an increasingly significant impact on the
Russian economy; and for the first time, the EU Council tasked the European Commission to
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prepare measures that would have far-reaching economic consequences. Russia has a clear
choice to make. It does not have to continue on this path. Diplomatic avenues remain open—and
we encourage the Russian government to take them.
Finally, both meetings reaffirmed the strength and breadth of international support for the
Ukrainian government and their people. It is clear what needs to happen. We need a broad and
generous International Monetary Fund package of financial assistance to help the Ukrainian
government stabilise and repair their economy. We need a Ukrainian government who reach out
to the regions and respect the rights of Russian-speaking minorities. We need an association
agreement between the EU and Ukraine; that is now signed, but it needs to be backed by reduced
tariffs on Ukrainian goods. We need international support for free elections, which should enable
all Ukrainians to choose their leaders fairly. Britain will support all of these things.
Russia’s violation of international law is a challenge to the rule of law around the world, and
should be a concern for all nations. We have to be clear how unacceptable it is, and to see
through these economic sanctions and consequences. Otherwise, we will face similar situations
in similar countries with a similar sort of unacceptable behaviour. Britain must continue to play
its part in standing up to Russia’s actions—pressing for Russia to change course, and helping the
Ukrainian people in their hour of need. I commend this statement to the House.
***
Foreign Secretary welcomes OSCE Mission to Ukraine
26 March 2014
William Hague welcomes deployment of monitoring mission but condemns Russia’s refusal to
allow it access to Crimea.
Following the announcement of the OSCE to send an initial team of 100 monitors to Ukraine the
Foreign Secretary William Hague said:
“ I welcome the decision of the OSCE to deploy a Special Monitoring Mission to Ukraine which
could help make a significant contribution to de-escalate the situation. Since this crisis began I
have been calling for an impartial and independent observer mission to verify facts on the ground
and this is an important step towards doing that.
“The mission will gather information, report on the security situation throughout the country, and
start to look at how to address the concerns of all parties. Establishing the truth of what is
happening on the ground will go a long way towards finding a peaceful and diplomatic solution.
“I am disappointed, but not surprised, that the Russian authorities have stated they will not allow
the OSCE Mission into Crimea. The UK does not recognise either the illegal and illegitimate
referendum in Crimea, or President Putin’s annexation, which is a flagrant breach of
international law.
“It is essential that we monitor the situation on the ground whilst sending a very clear message to
the Russian Government and to President Putin that it would be unacceptable to go further into
Ukraine.”
ЯПОНІЯ
Японія виділить Україні 1,5 млрд дол. США як економічну допомогу
26 березня 2014, 02:36
МЗС Японії оприлюднив заяву прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе в Гаазі, за
результатами зустрічі в рамках Саміту з питань ядерної безпеки, про виділення Японією
Україні допомоги з метою стабілізації економіки у розмірі 150 млрд ієн (близько 1,5 млрд.
дол. США)
За інформацією МЗС Японії, допомога надаватиметься як напряму, так і в пакеті
фінансової допомоги МВФ на умовах досягнення Україною угоди з МВФ про економічні
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реформи.
Крім того, у Гаазі глава уряду Японії С.Абе вдався до найбільш різких за весь час кризи в
Україні виразів. С.Абе зазначив, що «приєднання Криму, який знаходиться на півдні
України, до Росії неприпустимо».
ОСНОВНІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ОБСЄ
Постійний представник України І.Прокопчук виступив на засіданні Форуму ОБСЄ з
питань безпеки щодо агресії РФ проти України
(ПП України у Відні)
26 березня 2014, 19:00
У своєму виступі І.Прокопчук зазначив, що дії РФ, спрямовані на незаконну анексію
української Автономної Республіки Крим йдуть врозріз з імперативними нормами
міжнародного права, Статутом ООН, Гельсінським заключним Актом, двосторонніми та
багатосторонніми угодами, які гарантують територіальну цілісність, непорушність
кордонів та невтручання у внутрішні справи України.
Представник України підкреслив необхідність подальшого використання політиковійськового інструментарію ОБСЄ, зокрема Віденського документа, з метою деескалації
ситуації та зменшення стурбованості щодо незвичайної військової діяльності в Україні та
поблизу її кордонів. При цьому І.Прокопчук зауважив, що «цей термін [незвичайна
військова присутність] не відображає реалії, оскільки Віденський документ не був
призначений для врегулювання ситуацій, пов’язаних з агресією однієї країни-учасниці
ОБСЄ проти іншої країни-учасниці».
Україна високо оцінює широку підтримку діяльності версифікаційної місії ОБСЄ в
Україні, запрошеної згідно зі статтею 3 Віденського документа, з боку держав-учасниць
ОБСЄ. На жаль, у зв’язку з не допуском військових спостерігачів на територію АР Крим,
ОБСЄ не змогло отримати об’єктивну інформацію про військову діяльність на півострові.
У цьому зв’язку, І.Прокопчук поінформував учасників засідання щодо незаконної
військової діяльності РФ у Криму протягом останнього часу.
24 березня ц.р. Україна висловила протест Російській Федерації з приводу нападів на
військові об’єкти ЗС, ВМС та Прикордонної служби України. Захоплені військові кораблі
– тральщики «Генічеськ», «Черкаси» та «Чернігів», десантні кораблі «Костянтин
Ольшанський» та «Кіровоград»., корвети «Вінниця», «Луцьк», «Хмельницький»,
«Тернопіль», флагмани «Славитич», «Донбас» та підводний човен «Запоріжжя». При
захопленнях використовувались швидкісні катери та бойові гелікоптери.
23-24 березня відбулося силове захоплення 25 окремого берегового мобільного ракетного
дивізіону (м. Фіолент) та 1-го окремого батальйону морської піхоти Військово-Морських
Сил Збройних Сил України (м. Феодосія), яке супроводжувалося побиттям українського
персоналу. Українські військові знову продемонстрували стриманість. Російськими
військовими було знищено систему прикордонного контролю у Криму. Всі 20 пунктів
прикордонного контролю та 7 пунктів контролю припинили свою діяльність.
Звичною практикою стало викрадення військовослужбовців Збройних Сил та
ВМС.України. Зокрема, було викрадено заступника командувача Військово-Морських
Сил Збройних Сил України – начальника Управління Військ Берегової Охорони генералмайора Ігоря Воронченка, захоплено капітана 2-го рангу В’ячеслава Дем’яненко та
командира бригади тактичної авіації полковника Юлія Мамчура. Згадані особи примусово
утримуються збройними силами Російської Федерації. Український МЗС вимага від
російської сторони негайного звільнення згаданих осіб.
Військове командування України намагається досягти домовленостей з російськими
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військовими у Криму щодо припинення провокацій та незаконної діяльності, яка загрожує
людським життям, а також щодо політичного вирішення конфлікту.
Український представник також більш детально зупинився на результатах візиту в
Україну місії військових спостерігачів, який проходив з 5 по 20 березня відповідно до п.
18 ст. 3 Віденського документа. Місія нараховувала 77 військових спостерігачів з 32
держав-учасниць та Центру попередження конфліктів ОБСЄ. Вони відвідали військові
підрозділи на півдні та сході України, спостерігали за навчаннями підрозділів Збройних
сил та Національної гвардії України в центральній частині України, зустрічалися з
посадовцями Міноборони та МВС України.
У цьому зв’язку І.Прокопчук закликав російську сторону добровільно запросити подібну
місію для того, щоб розвіяти занепокоєння щодо військової діяльності у прилеглих до
України регіонах РФ.
Серед інших напрямів версифікаційної діяльності ОБСЄ – візит до України групи
військових інспекторів відповідно до статті 9 Віденського документа з 20 по 28 березня
ц.р. Також у відповідності з положеннями Віденського документа з 18 по 20 березня ц.р.
Україна провела інспекцію визначеної території у Білгородський та Курській областях
РФ. 4 українські інспектори виявили десантно-штурмовий батальйон з Пскова, 2 десантні
батальйони з Рязані та Тули, загальною чисельністю до 1100 осіб та 120 одиниць техніки,
які проводили навчання на інспектованій території. З цього приводу було висловлено
стурбованість щодо перебування цих підрозділів у безпосередній близькості від
українського кордону.
На завершення Постійний представник України висловив впевненість у необхідності
продовження версифікаційної діяльності з метою деескалації ситуації навколо України та
закликав Російську Федерацію до мирного вирішення кризи на основі поваги до
суверенітету та територіальної цілісності України у межаї міжнародно-визнаних кордонів.
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EU-US Summit Joint Statement
1. We, the leaders of the European Union and the United States, met today in Brussels to
reaffirm our strong partnership. We reaffirmed our shared values of democracy, individual
freedom, the rule of law and human rights, and a common commitment to open societies and
economies. Starting from those values, the European Union and the United States work together
every day to address issues of vital interest and importance to our citizens and the world. We
strive to create jobs and sustainable growth through sound economic policies. We seek a
landmark Transatlantic Trade and Investment Partnership to build our common prosperity. We
undertake joint efforts to build security and stability around the globe and to tackle pressing
global challenges like climate change. Today, we took stock of our achievements, set priorities
and charted the way ahead for a stronger transatlantic relationship, and rededicated ourselves to
building a safer, more prosperous world for future generations.
2. Today in Ukraine, the basic principles of international law and security in the 21st century are
being challenged. The EU and the US support the Ukrainian people and their right to choose
their own future and remain committed to uphold the sovereignty and territorial integrity of
Ukraine. We strongly condemn the illegal annexation of Crimea to Russia and will not recognise
it. We urge Russia to engage in a meaningful dialogue with Ukraine with a view to finding a
political solution. Further steps by Russia to destabilise the situation in Ukraine would lead to
additional and far reaching consequences for the EU’s and US’ relations with Russia in a broad
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range of economic areas. The EU and the US stand by the Ukrainian government in its efforts to
stabilise Ukraine and undertake reforms, including through assistance. We welcome the
Ukrainian government’s commitment to ensure that governmental structures are inclusive and
reflect regional diversity and to provide full protection of the rights of persons belonging to
national minorities.
<...>
***
EUROPEAN COUNCIL
THE PRESIDENT
Brussels, 26 March 2014
EUCO 77/14 PRESSE 189 PR PCE 70
Remarks by President of the European Council Herman Van Rompuy following the EUUS summit
It has been a great pleasure to welcome President Obama to this EU-US summit in Brussels. We
meet at a hugely important moment – certainly for peace and security on the European continent.
Events in Ukraine and elsewhere go to show that there are many unsettling uncertainties. That is
why the solid certainty of the transatlantic relationship is so crucial. It is the bedrock to face
these challenges: a bond of friendship, tested by history. And that bond is shock-proof.
Cooperation among our countries is unrivalled. So in our meeting today we focussed on the
issues where together we can provide a political steer at the highest level. We obviously spoke
about Ukraine – today’s most pressing matter. It was a follow-up to our excellent exchange at the
G7 meeting in The Hague two days ago. Europe and the United States have a strong and
coordinated position; for the EU side, I refer you to the bold statements of last week’s European
Council. We support Ukraine and its people in their pursuit of a better life as a nation. Crimea’s
illegal annexation is a disgrace in the 21st century and we will not recognise it. The first priority
is to de-escalate the situation. Russia’s support for an OSCE mission in Ukraine is a positive
step. The fact that Russia and Ukraine’s foreign ministers finally met in The Hague is another
sign of more openness. EUCO 77/14 2 E However if there is further escalation, we Europeans
and Americans are ready to intensify sanctions. With the understanding that sanctions are a
means to an end. The goal is a negotiated solution, in respect of Ukraine’s sovereignty and
international law. We also stand by Georgia and Moldova, and the European Union has brought
forward to June the signing of Association Agreements with them. Apart from Ukraine, we
talked about negotiations with Iran, about working to end the terrible war in Syria, and to stop
violence and anarchy in the Central African Republic. Both are humanitarian tragedies. The US
and Europe will continue their work to fight terrorism in the Sahel. And appalled by Egypt’s
mass death-sentence of over 500 Muslim Brothers, we urge Egyptian authorities to restore the
rule of law. Our second major focus was the economy. We spoke about the recovery in Europe,
which is taking hold. We should have 2% of growth next year. Thanks to much hard work,
Europe and the eurozone have really moved on. The focus now is on reinforcing economic
fundamentals and on jobs. Last week saw the finishing touch on the Banking Union, the
centrepiece of a stronger eurozone. We also spent some time discussing energy – especially
energy security and what we can do together to reduce Europe’s dependency on Russian gas.
Our G7 energy ministers will meet on this soon. We also spoke about climate change, and our
ambitions for the upcoming global negotiations. And today, together with President Obama, we
reconfirmed our shared commitment to an ambitious transatlantic trade deal. President Barroso
will say more about it in a minute. Let me just say that, in days like these, forging even stronger
economic ties across the Atlantic is also a powerful political sign. A way to show our public
opinions and the world who we are at heart, in Europe and America – economies based on rules,
societies based on values, and proud of being so. Finally, today, we spoke about data flows; and
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President Barroso and I conveyed to the President European concerns after last year’s revelations
on surveillance programmes. These concerns are shared widely by citizens in EU member states.
We welcome the recent initiatives announced by President Obama. The United States and the
European Union are taking further steps to address these worries and restore trust. On the
governmental track, we’ll have an umbrella agreement on data protection by this summer, based
on equal treatment of EU and US citizens. On the commercial data track, the US have agreed to
a review of the so-called Safe Harbour framework. Transparency and legal certainty are essential
to transatlantic trade – we all agree on that. So, all in all, a focussed and productive meeting, and
timely too. Mr President, we are looking forward to receiving you again, in this building, in less
than three months: for the G7 summit in Brussels.
***
Štefan Füle
European Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Policy
EU-Ukraine: emergency situations require emergency measures
Plenary meeting with Ukrainian authorities
Kyiv, 26 March 2014
‘I am so happy to be here.
You have just shown that emergency situations require emergency measures. I we will treat
those pieces of legislations in an appropriate way and I hope very much that they will allow us,
on the issue of visa liberalisation, very soon to move Ukraine from the first stage to the second
stage. I understand that this is an issue which should be appreciated – and will be appreciated –
by all Ukrainians and in the meantime, you know that we will be ready to talk about the best way
to enjoy visa facilitation. There are still some reserves we have there.
But we have not come now to talk about this one specific issue. This is an unprecedented
delegation – we brought two Commissioners, ten Director-Generals or Deputy Director-Generals
from the Commission, a couple of Heads of Cabinet or Deputy Heads of Cabinet. And we have
not come empty handed. After last week you have started the signature procedure of the
Association Agreement. We have come with a document, the European Agenda as we started to
call it, which is focusing on economy but not only on the economy. It is a tool of political
steering for the authorities in Ukraine and also for the Commission in Brussels to prepare
Ukraine for the implementation of the Association Agreement, to help Ukraine to tackle and
address the in most efficient European way for facing the most important challenges. And later
on this is going to be also a tool to guide us through the implementation of the Association
Agreement, during the process of provisional application of the treaty, which we hope will
become reality soon after we complete the signing procedure.
This tool is going to be a public document. We are not here to make any secret deals. We want
that document to be not only the property of the government but all Ukrainians. It will also be
the property of not only the Commission but also of member states in their own efforts to help
Ukraine to make the best use of this unprecedented treaty we are signing.
The road map, dorozhnya karta, is full of concrete measures we offer to support Ukraine. We
will then see later today during our meeting, whether we are already able to include the
corresponding Ukrainian steps and measures. I am sure that the Prime Minister will agree to
assign time, to fill the gap if there is going to be any. And I hope very much that this is going to
be one of those papers which is not going to be only a paper. I hope very much that, in this joint
endeavour with the commitment of this government, in an inclusive process, you will be able to
turn it into the set of actions with short-term and medium term benefits for all Ukrainians and the
whole Ukraine with benefits not only for the West, the East and for the centre but for the whole
Ukraine.
Thank you.’
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STATEMENT
Brussels, 26 March 2014
EU-Ukraine: practical support for urgently needed reforms
Kyiv (26 March)
Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Policy Štefan Füle visited
Ukraine on Tuesday and Wednesday. This is what he said to the media following the
meeting with Prime Minister Arseniy Yatsenyuk:
‘I am very happy to be in Kyiv in the company of Commissioner Lewandowski but also a
number of the high-ranking European Commission officials to set a more forward looking
agenda and also to help you to create some good and positive stories. We need positive stories in
our lives and I think the one we have worked on today is indeed a good story for all Ukrainians
and all citizens of the European Union.
Our visit puts into practice a promise made by the President of the European Commission,
President Barroso, a promise of practical support for urgently needed reforms after last week’s
signature of the political provisions of the EU-Ukraine Association Agreement.
We talked about two principles throughout the two days: inclusivity and unity. For the
application of the Association Agreement the outreach to all parts of Ukraine is important, as it is
the continued dialogue with the Verkhovna Rada and civil society, both of whom play a
significant role in advancing reforms. And second, the European Union is united in its support to
Ukraine. Ukraine needs to be united too.
In our meetings yesterday and in particular today with the government, we have discussed a
number of the specific areas, six of them, very much along the lines of the priorities, which you
defined last week while in Brussels on the occasion of signing the Association Agreement. We
have been today focusing on the set of economic, political reform and stabilisation needed in
Ukraine and how best we can support it. I will not go into the details of the political reforms,
economic support, trade, energy, mobility and others but you will see, as a result of our work,
and I hope rather soon, a transparent public document, available not only to the government and
other important stakeholders and to the European Union, but available to all Ukrainians to make
us accountable for the promises we are making.
Thank you very much.’

