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УКРАЇНА VS РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ 
 

РФ 

 

Президент РФ 

 

Телефонный разговор с Президентом США Бараком Обамой 

22 февраля 2014 года, 01:45 

 

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина 

с Президентом Соединённых Штатов Америки Бараком Обамой 

Владимир Путин и Барак Обама обстоятельно обсудили актуальные вопросы 

двусторонней и международной повестки дня, включая ситуацию на Украине. Президент 

России подчеркнул необходимость принятия срочных мер по стабилизации обстановки, 

акцентировав важность работы с радикальной оппозицией, которая довела 

противостояние на Украине до крайне опасной черты. 

Отмечен конструктивный характер двустороннего взаимодействия по иранской ядерной 

программе; условились о дальнейшем интенсивном сотрудничестве по данной теме. 

Президенты России и США обменялись мнениями о ходе реализации договорённостей по 

уничтожению сирийского химического оружия. С учётом переговоров в Женеве главы 

внешнеполитических ведомств двух стран будут и далее тесно сотрудничать в целях 

продвижения урегулирования в Сирии. 

Барак Обама поздравил Владимира Путина с успешным проведением Олимпийских игр в 

Сочи. 

 

МЗС РФ 

 

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ 

О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с 

Госсекретарем США Дж.Керри 
351-22-02-2014 

22 февраля по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Министра 

иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Государственным секретарем 

США Дж.Керри. 

С.В.Лавров привлек внимание к тому, что после подписания 21 февраля соглашения 

между правительством Украины и оппозицией ситуация в этой стране резко 

деградировала из-за неспособности или нежелания оппозиционных сил уважать 

достигнутые договоренности, которые были заключены при активном участии Германии, 

Польши и Франции. Незаконные экстремистские группировки отказываются сдать оружие 

и фактически берут Киев под свой контроль при попустительстве лидеров оппозиции, 

заседающих в Верховной Раде. 

Российский министр напомнил Госсекретарю о том, что эта тема подробно обсуждалась 

во вчерашнем телефонном разговоре В.В.Путина с Б.Обамой, в ходе которого Президент 

России призвал американского лидера использовать все возможности для пресечения 

противоправных действий радикалов и возвращения ситуации в конституционное поле. 

Дж.Керри подтвердил приверженность США выполнению договоренностей от 21 февраля 

и обещал срочно использовать имеющиеся у Вашингтона рычаги для воздействия на 

оппозицию. 

 

*** 

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ 

http://kremlin.ru/catalog/persons/72/events
http://kremlin.ru/catalog/glossary/40
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О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с 

министрами иностранных дел Германии, Польши и Франции 

349-22-02-2014 

22 февраля состоялись раздельные телефонные разговоры Министра иностранных дел 

Российской Федерации С.В.Лаврова с министрами иностранных дел Германии Ф.-

В.Штайнмайером, Польши Р.Сикорским, Франции Л.Фабиусом. 

С.В.Лавров выразил самую серьезную озабоченность недоговороспособностью 

подписавших 21 февраля соглашение в Киеве. Оппозиция не только не выполнила ни 

одного из своих обязательств, но уже выдвигает все новые требования, идя на поводу у 

вооруженных экстремистов и погромщиков, действия которых представляют прямую 

угрозу суверенитету и конституционному строю Украины. 

Российский Министр настоятельно призвал Германию, Польшу и Францию как страны, 

которые активно продвигали и засвидетельствовали подписание соглашения от 21 

февраля, использовать свое влияние на оппозицию, чтобы добиться его немедленного 

выполнения и обуздания бесчинствующих молодчиков. Пора прекратить вводить в 

заблуждение мировую общественность и делать вид, будто сегодняшний Майдан 

представляет интересы украинского народа. 

Ф.-В.Штайнмайер, Р.Сикорский и Л.Фабиус разделили озабоченность российской 

стороны, признали невыполнение оппозицией своей части обязательств и обещали срочно 

предпринять дополнительные шаги с целью обеспечения реализации достигнутых 

договоренностей. 

 

*** 

Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с 

инцидентом с туристическим автобусом на Украине 
 

346-22-02-2014 

В России возмущены провокацией, которая произошла 21 февраля в Ровенской области 

Украины. Автобус с туристами из белорусского города Гомель, которые направлялись на 

отдых в Карпаты, был обстрелян боевиками. 

В результате был ранен водитель автобуса, гражданин Российской Федерации. Он сейчас 

находится в тяжелом состоянии в больнице в Брестской области. Генеральное 

консульство оказывает раненому необходимую консульскую помощь. 

Требуем от украинских правоохранительных органов, а также от тех, кто контролирует 

или пытается контролировать радикальные силы на Украине, обеспечить безопасность 

мирных граждан. 

Мы благодарим белорусскую сторону за заботу о российском гражданине. 

 

 

УКРАЇНА 

 

ВР України 

 

У СУБОТУ, 22 ЛЮТОГО 2014 РОКУ, ВІДБУЛОСЯ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

ЧЕТВЕРТОЇ СЕСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ.  

Для участі у пленарному засіданні зареєструвалося 248 народних депутатів. 

Відкрив пленарне засідання Заступник Голови Верховної Ради України Руслан 

Кошулинський. Він оголосив про вихід зі складу фракції Партії регіонів народних 

депутатів О.Волкова, В.Дудки, О.Ванцова, Ю.Поляченка, Я.Сухого, В.Грушевського, 

В.Жеребюка, І.Мирного, Г.Васильєва, Н.Мхітаряна.  

Р.Кошулинський повідомив про направлення сьогодні Закону "Про відновлення дії 

окремих положень Конституції України" в Адміністрацію Президента України.  
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Головуючий повідомив, що Володимир Рибак написав заяву про складення повноважень 

Голови Верховної Ради України у зв’язку із хворобою та лікуванням.  

Парламентарії виступили з пропозиціями до порядку денного засідання.  

Народний депутат Ю.Мірошниченко запропонував перш ніж сформувати порядок денний 

засідання зібратися представникам фракцій на засідання. Він також зазначив, що всі 

рішення, які будуть ухвалюватися, повинні голосуватися за участю фракції Партії 

регіонів.  

Народний депутат Н.Шуфрич закликав колег приймати такі зважені рішення, які будуть 

сприйняті всією Україною. "Маємо працювати відповідально і створити всі умови для 

стабілізації ситуації в Україні", − зазначив він.  

Керівник фракції "Свобода" О.Тягнибок запропонував спершу задовольнити заяву 

В.Рибака, а потім ухвалити звернення Верховної Ради до всіх громадян України про 

недопущення мародерства, прийняти постанову про відновлення конституційного ладу в 

Україні, сформувати склад нового уряду, призначити Генерального прокурора, Голову 

СБУ, новий склад ЦВК, прийняти закон про імпічмент Президента, негайно розпочати 

процес судової реформи. "Важливо, щоб наші рішення приймалися консенсусом. Ми не 

маємо права допустити розколу України", − наголосив він.  

Народний депутат О.Турчинов повідомив, що більшість виконуючих обов’язки членів 

Кабінету Міністрів покинули свої робочі місця, Президент також невідомо де. Тому 

єдиним легітимним органом є Верховна Рада. "Питанням номер один для Верховної Ради 

є повне відновлення влади, відновлення Конституції України. Для того, щоб всі прийняті 

документи стали легітимними потрібно обрати керівництво Верховної Ради", − 

запропонував О.Турчинов.  

Р.Кошулинський зачитав заяву І.Калєтніка про складення ним обов’язків Першого 

заступника Голови Верховної Ради.  

Народний депутат М.Рудьковський запропонував прийняти всі необхідні рішення, а також 

постанову про покладення обов’язків голів обласних адміністрації на голів обласних рад 

для відновлення влади на місцях.  

Парламентарії хвилиною мовчання вшанували пам’ять народного депутата 1-го скликання 

Я.Зайка, який загинув 18 лютого під час акції масового протистояння.  

Народні депутати продовжили виступи. Народний депутат Г.Смітюх звернувся до 

відсутніх на засіданні колег з проханням прибути у Верховну Раду для прийняття 

необхідних рішень.  

Народний депутат І.Богословська у виступі зазначила, що всі рішення парламенту мають 

базуватися на завданні об’єднати країну. Вона також запропонувала створити у 

парламенті майданчик для комунікації між Верховною Радою і Майданом.  

Керівник фракції "УДАР" Віталій Кличко наголосив на необхідності парламентаріям 

зробити все, щоб уникнути подальшого протистояння в країні і повернути їй спокій. 

"Мільйони громадян бачать єдиний вихід: призначити дострокові президентські вибори, 

які мають відбутися не пізніше 25 травня поточного року", − зазначив він.  

Керівник фракції "Батьківщина" А.Яценюк зазначив, що Президент В.Янукович мав учора 

підписати всі ухвалені парламентом закони. За його словами, непідписання Президентом 

цих законів веде до його негайної відставки.  

На пропозицію народного депутата В.Кубіва парламентарії хвилиною мовчання 

вшанували пам’ять всіх загиблих у масових протистояннях, що сталися у Києві в останні 

дні.  

Народний депутат В.Литвин підтримав попередні виступи колег, в яких наголошувалося 

на необхідності Верховній Раді негайно взяти всю відповідальність за все, що 

відбувається в країні. Він також запропонував призначити сьогодні Міністра внутрішніх 

справ, Голову СБУ, Міністра оборони, сформувати новий уряд, а також прийняти 

постанову про відновлення конституційного ладу в Україні. 
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Р.Кошулинський зачитав заяви про вихід зі складу фракції Партії регіонів народних 

депутатів Івана Попеску, Лариси Мельничук і Сергія Кацуби.  

Народний депутат Володимир Куренной під час виступу наголосив на тому, що питання 

про розкол України зараз не стоїть на порядку денному. Тому, за його словами, ніякого 

розколу не буде. "Все, що говорять про якийсь міфічний розкол − це спекуляції, на яких 

будують собі політичне майбутнє", − наголосив він.  

До порядку денного пленарного засідання було включено проект постанови про 

запобігання проявам сепаратизму та іншим посяганням на основи національної безпеки 

України.  

Р.Кошулинський зачитав текст проекту постанови. Згідно з ним, "Верховна Рада 

постановляє: категорично засудити прояви сепаратизму та будь-яких інших посягань на 

територіальну цілісність та недоторканність України; вимагати від Служби безпеки 

України оперативно розслідувати всі повідомлення про дії, які мають ознаки злочинів 

проти основ національної безпеки України".  

Постанову було прийнято 319 голосами "за" в цілому.  

Верховна Рада розглянула низку кадрових питань.  

Парламентарії відкликали з посади Голови Верховної Ради України В.Рибака і Першого 

заступника Голови Верховної Ради України І.Калєтніка.  

Головуючий далі оголосив до розгляду питання про обрання Голови Верховної Ради 

України. Він повідомив, що депутатські фракції пропонують дві кандидатури − народних 

депутатів О.Турчинова і П.Порошенка.  

Народний депутат П.Порошенко повідомив, що він знімає свою кандидатуру на користь 

О.Турчинова.  

Верховна Рада 288 голосами обрала Головою Верховної Ради України О.Турчинова.  

Далі засідання вів Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов.  

О.Турчинов зазначив, що у зв’язку з тим, що Президент Янукович не виконав взяту на 

себе в угоді відповідальність, не підписав закон про відновлення Конституції України, 

Верховна Рада України має всі повноваження прийняти постанову з цього питання.  

До порядку денного 315 голосами "за" було включено проект постанови про текст 

Конституції України в редакції 28 червня 1996 року із змінами і доповненнями, внесеними 

законами України від 8 грудня 2004 року №2222-IV, від 1 лютого 2011 року №2952-VI, від 

19 вересня 2013 року №586-VII".  

Доповідав народний депутат А.Яценюк. Він зазначив, що учора Верховна Рада прийняла 

закон про відновлення дії положень Конституції 2004 року. Відповідно до угоди, 

частиною якої була влада, протягом 48 годин, законопроект про відновлення дії 

Конституції 2004 року повинен був бути проголосований, підписаний і оприлюднений. За 

його словами, це означає, що В.Янукович зобов’язаний був вчора підписати цей закон для 

того, щоб сьогодні він був оприлюднений.  

А.Яценюк запропонував проголосувати зараз за цю постанову, додавши до 

зареєстрованого тексту пункт сьомий "ця постанова втрачає чинність з моменту набрання 

чинності Закону "Про відновлення дії окремих положень Конституції України №742-VII 

від 21.02.2014р."  

"Ми голосуємо за цю постанову. Після цього ми приймемо рішення про оприлюднення і 

підписання постанови, якщо В.Янукович терміново не підпише вчора прийнятий закон", − 

наголосив він.  

Народний депутат Ю.Мірошниченко наголосив під час обговорення, що зараз "критично 

важливо зберегти голосування 300 голосами".  

О.Турчинов, зважаючи на ситуацію в країні, попросив народних депутатів консолідовано 

проголосувати за цю постанову. Він сказав, що підпише її відповідно до тих 

домовленостей, які є між політичними силами.  

Постанову було прийнято 325 голосами "за".  
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О.Турчинов привітав Україну з відновленням конституційного ладу. "Наше завдання − 

стабільна Україна, сильна Україна, наше завдання, щоб в Україні не пролилося жодної 

краплі крові", − наголосив він.  

Головуючий сказав, що далі потрібно відновити роботу Кабінету Міністрів, з’ясувати, хто 

із працівників виконавчої влади ще здатний працювати, поки не буде сформований новою 

парламентською більшістю коаліційний уряд України.  

О.Турчинов зачитав текст проект постанови про взяття політичної відповідальності за 

ситуацію в Україні (реєстр. №4180). Проектом передбачається, що Верховна Рада доручає 

Голові Верховної Ради України О.Турчинову до формування коаліційного уряду 

координувати та спрямовувати роботу Кабінету Міністрів. Постанова набирає чинності з 

моменту її прийняття.  

О.Турчинов пояснив, що прийняття цієї постанови викликано тим, щоб не робити 

паралельні органи виконавчої влади.  

Проект постанови 315 голосами було включено до порядку денного і 325 голосами "за" 

прийнято в цілому.  

Головуючий запропонував розглянути питання про призначення міністра внутрішніх 

справ. Він повідомив, що депутатські фракції узгодили кандидатуру на цю посаду 

народного депутата Арсена Авакова.  

Позафракційні депутати М.Рудьковський і І.Єремеєв запропонували кандидатуру 

народного депутата В.Яреми.  

В.Ярема зняв свою кандидатуру на користь А.Авакова.  

Головуючий звернувся до народних депутатів з проханням прийняти рішення, яке буде 

дійсним до сформування коаліційного уряду.  

Верховна Рада 275 голосами призначила виконуючим обов’язки Міністра внутрішніх 

справ А.Авакова.  

До порядку денного було включено проект постанови про висловлення недовіри 

Генеральному прокурору України Пшонці В.П.  

Проект доповів народний депутат С.Сас. Доповідач, нагадавши про функції прокуратури, 

запропонував народним депутатам підтримати її.  

Постанова була прийнята 314 голосами "за".  

О.Турчинов у зв’язку з відсутністю Президента України В.Януковича у Києві, 

Адміністрація Президента не інформує, де він знаходиться і з яких причин він відсутній, 

попросив негайно з’ясувати місце знаходження В.Януковича.  

Головуючий зазначив, що у зв’язку з тим, що прийняті закони не підписані, один з яких 

стосується конкретної людини Ю.В.Тимошенко і життю якої за інформацією загрожує 

небезпека, він пропонує підтримати проект постанови про виконання міжнародних 

зобов’язань України щодо звільнення Тимошенко Ю.В.  

Проект постанови було включено до порядку денного і 322 голосами "за" прийнято.  

О.Турчинов оголосив про вихід зі складу фракції Партії регіонів народних депутатів 

Олександра Єдіна, Юрія Гержова, Анатолія Кінаха, Олександра Кузьмука, Миколи 

Круглова, Яна Табачника.  

Головуючий надав слово представникам фракцій для пропозицій щодо подальшої роботи.  

Після цього головуючий оголосив перерву у засіданні до 16-ї години.  

О 14 годині 53 хвилини головуючий запросив народних депутатів зайти до сесійної зали 

для важливого повідомлення.  

Під час того, як парламентарії почали заходити до сесійної зали Заступник Голови 

Верховної Ради Р.Кошулинський повідомив про вихід зі складу фракції Партії регіонів 

народних депутатів Миколи Жука, Артема Ільюка, Володимира Сальдо, Геннадія 

Труханова.  

Згодом Р.Кошулинський зачитав розпорядження Голови Верховної Ради про повернення 

карток для голосування народним депутатам Павлу Балозі та А.Домбровському.  



3 РОЗДІЛ. 22 ЛЮТОГО 2014 РОКУ, СУБОТА 

____________________________________________________________________________ 

Р.Кошулинський оголосив про вихід з фракції Партії регіонів народних депутатів 

Михайло Мироненка, Олександра Стояна, Сергія Кузьменка, Віталія Барвіненка, 

Володимира Мисика, Олександра Біловола.  

О.Турчинов о 17 годині продовжив засідання. Він зазначив, що головним питанням 

залишається питання, пов’язане з Президентом України.  

Головуючий поінформував про те, що близько 14-ї години телефоном вдалося знайти 

В.Януковича. За його словами, з ним говорив керівник фракції "Батьківщина" А.Яценюк, 

який запропонував В.Януковичу негайно написати заяву про відставку. В.Янукович 

погодився, але згодом спростував свої слова.  

О.Турчинов запропонував включити до порядку денного проект постанови про 

самоусунення Президента України В.Януковича від виконання конституційних 

повноважень та призначення позачергових виборів Президента України. Він зачитав текст 

проекту постанови, згідно з яким "встановлено, що Президент України В.Янукович в 

неконституційний спосіб самоусунувся від виконання конституційних повноважень" та 

пропонувалося призначити позачергові вибори Президента України на 25 травня 2014 

року.  

Верховна Рада 328 голосами "за" прийняла постанову.  

О.Турчинов повідомив, що він провів нараду з керівниками органів державної влади. За 

його словами, є необхідність посилювати їх роботу далі й скеровувати її. Зокрема, йдеться 

про призначення Голови СБУ і Міністра оборони. Кандидатури на ці посади вносяться 

Президентом України. Оскільки, Президент В.Янукович самоусунувся від виконання 

конституційних обов’язків, для того, щоб координувати діяльність цих органів, необхідно 

призначити уповноважених по контролю за діяльністю цих органів.  

Народні депутати включили до порядку денного проект постанови про призначення 

Уповноваженим по контролю за діяльністю СБУ народного депутата Валентина 

Наливайченка.  

299 голосами "за" В.Нальвайченка було призначено уповноваженим по контролю за 

діяльністю Служби безпеки України.  

Наступною постановою 306 голосами "за" Уповноваженим по контролю за діяльністю 

Міністерства оборони було призначено Володимира Заману.  

Верховна Рада наступною постановою призначила народного депутата Олега Махніцького 

Уповноваженим по контролю за діяльністю Генеральної прокуратури України.  

Головуючий оголосив перерву у засіданні до 10 години ранку 23 лютого. 

 

*** 

Звернення Голови Верховної Ради України О.Турчинова до українського народу 

22 лютого 2014, 18:06 

 

Шановні співвітчизники! 

Україна щойно пережила і найславніші, і найтрагічніші дні у новітній своїй історії. 

Потужними мирними акціями на захист своїх прав та свобод, власного європейського 

вибору ми вразили весь світ, і в цій боротьбі згуртувалися і зміцніли як сучасна політична 

нація. Але за перемогу над диктатурою ми заплатили надзвичайно високу ціну. Замість 

того, щоб почути і врахувати законні і справедливі вимоги суспільства, кримінальний і 

кривавий режим Януковича жорстоко й холоднокровно вбивав і калічив мирних людей. За 

офіційними і шокуючими даними Міністерства охорони здоров’я, загинуло щонайменше 

88 людей. Давайте вшануємо їхню світлу пам’ять загальнонаціональною хвилиною 

мовчання. 

Небачена жорстокість і звірства диктаторського режиму не зупинили громадян, вони 

самовіддано, ціною власного життя боронили свої права − і перемогли. Завдяки мужності, 

подвигу та самопожертві героїв Майдану кривавий режим впав. 
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Враховуючи втечу Януковича із столиці і те, що він фактично самоусунувся від виконання 

конституційних повноважень, Верховна Рада України взяла на себе всю повноту 

відповідальності за ситуацію в країні, конституційною більшістю голосів відсторонила 

Януковича від займаної посади і призначила позачергові вибори Президента  

України на 25 травня 2014 року. 

Водночас парламент так само конституційною більшістю голосів відновив дію 

Конституції в редакції 2004 року, що була незаконно скасована Януковичем в 2010 році. 

Ми обмежили диктаторські повноваження Глави держави і повернулися до 

парламентсько-президентської республіки. На цій основі в найближчі дні у Верховній Раді 

буде створено нову парламентську більшість, яка сформує новий Уряд України. До того 

часу Верховна Рада доручила мені як її Голові координувати роботу Кабінету Міністрів в 

умовах, коли значна частина урядовців зникла у невідомому напрямку. 

Конституція у відновленій редакції 2004 року передбачає, що за відсутності Президента 

його обов’язки виконує Голова Верховної Ради. В умовах, що склалися, це необхідно для 

відновлення функціонування виконавчої влади та проведення чесних, прозорих виборів 

Президента. 

Для забезпечення правопорядку Верховна Рада призначила тимчасово виконуючого 

повноваження Міністра внутрішніх справ та уповноважених за діяльністю Генеральної 

прокуратури, Міністерства оборони, Служби безпеки. Це означає, що силові структури 

перестали загрожувати життю, здоров’ю та безпеці громадян України. 

Наше перше завдання на сьогодні − припинити протистояння, відновити управління, 

керованість і правопорядок в країні, відвести в місця постійної дислокації всі 

спецпідрозділи та внутрішні війська, гарантувати мир та спокій, не допустити нових 

жертв, локальних протистоянь та самосудів. Маємо дати жорстку відсіч будь-яким 

проявам сепаратизму та зазіханням на територіальну цілісність України. 

Нема сенсу розповідати про ситуацію в економіці − ви відчуваєте це власними кишенями. 

Те, що залишили нам Янукович з Азаровим, важко назвати навіть руїною. На фоні 

підйому в світовій економіці, українська − котиться у прірву й знаходиться в 

переддефолтному стані. Оздоровлення економіки − це місія нової владної команди, яку 

остаточно буде сформовано після президентських виборів. Завдання нового Уряду − 

зупинити сповзання країни у прірву, стабілізувати валютний курс, гарантувати своєчасні 

виплати зарплат, пенсій, стипендій, повернути довіру інвесторів, сприяти розвитку 

підприємств та створенню нових робочих місць. 

Ще один наш пріоритет − повернення до курсу на євроінтеграцію, з боротьби за яку і 

починався Майдан. Ми повинні повернутися до родини європейських країн. 

Ми усвідомлюємо важливість зв’язків з Російською Федерацію, і готові до діалогу з 

керівництвом Росії, щоб побудувати стосунки з цією країною на новій, справді 

рівноправній і добросусідській основі, яка визнає та враховує європейський вибір 

України. 

Сподіваюсь, що саме такий вибір буде підтверджено на президентських виборах 25 травня 

2014 року. Гарантуємо: вони цілком і повністю відповідатимуть найвищим європейським 

стандартам, будуть вільними та чесними. Кожен матиме право безперешкодно зробити 

свій вибір та обрати достойного, на ваш погляд, Президента України. 

Окремо я хотів би звернутися до тих співвітчизників, які на виборах голосували за 

Януковича, до тих, хто вже розчарувався в ньому, і хто досі залишається його 

симпатиком. Не розглядайте його особистий крах, увінчаний кривавою драмою, як свою 

поразку! Він зрадив насамперед вас, тих, хто повірив в його «покращення вже сьогодні». 

Сподіваюсь, більшість з вас вже бачили телевізійні кадри з відкритого тепер для доступу 

Межигір’я і зрозуміли, для чого насправді було потрібне президентство цій людині. Вірю, 

що на вільних і демократичних виборах ви знайдете для себе гідного кандидата, а ми 

зробимо все, щоб гарантувати і захистити ваш вибір. 
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Хочу повторити те, що говорив при своєму обранні: я не прагнув цих посад та 

повноважень, і після відновлення виконавчої влади, якій довірятиме народ, готовий 

одразу подати у відставку. Поки я Голова Верховної Ради, робитиму усе від себе можливе 

для збереження порядку, миру та злагоди в Україні, повернення нашої держави на 

демократичний і європейський шлях розвитку. 

Слава Україні! Героям слава! 

 

МЗС України 

 

Заява Представництва України при ЄС 

(Представництво України при ЄС) 

22 лютого 2014, 10:49 

 

Колектив Представництва України при ЄС з глибокою тривогою та надією спостерігав за 

подіями останніх тижнів і днів в Україні. Загибель людей у центрі Києва – це страшна і 

невимовна трагедія. На жаль, словами у цій ситуації не зарадиш. Схиляємо голови перед 

Героями України. 

Вчорашня Угода про врегулювання кризи, досягнута за сприяння Європейського Союзу, 

схилила шальки терезів у потрібний для всієї України бік. Ми бачимо наслідки цього 

рішення: Верховна Рада України голосує душею і серцем, працюючи на свій народ. 

Сьогодні головне завдання – стабілізувати політичну і економічну ситуацію в Україні, 

запобігти штучним злочинним спробам її розколу, зберегти територіальну цілісність і 

суверенітет держави. Важливо також утримуватися від будь-яких радикальних дій, 

здатних порушити крихку рівновагу. 

Щойно це буде зроблено, ми повинні повернутися до витоків найгострішої політичної 

кризи у новітній історії України. Адже ми пам’ятаємо, що протести в Україні почалися у 

зв’язку із несподіваним для всіх нас рішенням про непідписання Угоди про асоціацію з 

ЄС. Цим було поставлено під сумнів результат багаторічної роботи дипломатів та 

державних службовців, те, чому деякі з нас присвятили своє життя. Але найголовніше – у 

народу України відібрали символ надії на краще європейське майбутнє. 

Підтверджуємо, що Європейський Союз готовий підписати Угоду про асоціацію з 

Україною, щойно наша держава буде до цього готова, адже цей документ є дієвим 

інструментом модернізації держави і найкращою відповіддю на запитання «що робити 

далі?». Ми не маємо права змарнувати цей історичний шанс. 

Закликаємо максимально використати цей момент для продовження системних реформ, 

яких вимагає європейський вибір України. Ми маємо докорінно реформувати виборчу 

систему, створити справжнє гідне довіри правосуддя, а також прийняти законодавство, 

необхідне для запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС. 

Ми вдячні Європейському Союзу за самовіддані посередницькі зусилля. Щиро 

сподіваємося, що позитивні новини з України, яких так бракувало протягом останніх 

місяців, надходитимуть щодня. 

Колектив Представництва був і залишається на службі народу України! 

 

 

КРАЇНИ-ЧЛЕНИ ГРУПИ "G-7" 
 

США 
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THE WHITE HOUSE 

Office of the Press Secretary 
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February 22, 2014 

Statement by the Press Secretary on Ukraine 

The United States is closely monitoring developments in Ukraine. We have consistently 

advocated a de-escalation of violence, constitutional change, a coalition government, and early 

elections, and today’s developments could move us closer to that goal. The unshakeable 

principle guiding events must be that the people of Ukraine determine their own future. We 

welcome constructive work in the Rada and continue to urge the prompt formation of a broad, 

technocratic government of national unity. We welcome former Prime Minister Yulia 

Tymoshenko’s release from a prison hospital today, and we wish her a speedy recovery as she 

seeks the appropriate medical treatment that she has long needed and sought.  

 

We continue to urge an end to violence by all sides and a focus on peaceful, democratic 

dialogue, working pursuant to Ukraine’s constitution and through its institutions of government. 

Going forward, we will work with our allies, with Russia, and with appropriate European and 

international organizations to support a strong, prosperous, unified, and democratic Ukraine. 

Going forward, the Ukrainian people should know that the United States deeply values our long-

standing ties with Ukraine and will support them as they pursue a path of democracy and 

economic development. 

 

*** 

Readout of Secretary Kerry’s Call with Russian Foreign Minister Lavrov 

February 22, 2014 

READOUT OF SECRETARY KERRY’S CALL WITH RUSSIAN FOREIGN MINISTER 

LAVROV 

As a follow up to President Obama and President Putin’s call yesterday, Secretary Kerry spoke 

with Foreign Minister Lavrov this afternoon. Secretary Kerry and Minister Lavrov agreed on the 

need to resolve the situation on the ground without violence. Secretary Kerry noted the peace ful 

atmosphere prevailing in Kyiv after the unexpected departure of President Yanukovych, and the 

political steps taken by the duly elected Rada under the leadership of its new Speaker. He 

expressed the importance of encouraging Ukraine to move forward on a path towards 

constitutional change, de-escalation, the creation of a coalition government, early elections and 

rejection of violence.  

 

He reiterated the view that Russia, the United States and appropriate European and international 

organizations must work together to support a strong, economically prosperous, unified, and 

democratic Ukraine. 

 

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ 

 

Foreign Secretary welcomes progress in Ukraine 

From: Foreign & Commonwealth Office and The Rt Hon William Hague 

22 February 2014 

 

Foreign Secretary William Hague working closely with EU partners to support a new 

government in Ukraine. 

Foreign Secretary, William Hague, said: 

Today I am in close touch with key partners over the extraordinary developments in Ukraine. 

Events in the last 24 hours show the will of Ukrainians to move towards a different future, and 

ensure that the voices of those who have protested courageously over several months are heard. I 

welcome reports that Yulia Tymoshenko may soon be released from custody. 

We will work closely with our EU partners in support of a new government in Ukraine, as and 

when that is formed. In the meantime it is important that Ukraine’s political leaders respond to 

https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-office
https://www.gov.uk/government/people/william-hague
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events calmly and with determination to harness the united efforts of all Ukrainians to work 

together for a successful future. 

 

КАНАДА 

 

Canada Welcomes Political Change Taking Place in Ukraine 

February 22, 2014  

 

 Foreign Affairs Minister John Baird today issued the following statement: 

“Developments today in Ukraine are an important step away from the violence that has taken 

place under the Yanukovych regime. We wholeheartedly support the agreement to cease 

violence, institute constitutional change, provide full amnesty for protesters and move toward a 

coalition government and early elections. We also support the release of jailed former Prime 

Minister Yulia Tymoshenko. 

“We call on all sides to honour these changes set out in the agreement and commit to working 

together to restore freedom, democracy and respect for human rights and the rule of law. 

“Together with our allies, we will continue to monitor the situation closely to ensure that their 

actions match their words. Canadian measures will remain in place until we are certain that the 

Yanukovych regime is listening to the call of its people and fully following the path to 

democracy that it has committed to. 

“The unity of the Ukrainian people is fundamental at this juncture. Canada stands firmly behind 

the people of Ukraine, and we will work tirelessly to help rebuild the country in support of its 

peaceful, European future.” 

 

НІМЕЧЧИНА 

 

Foreign Minister Steinmeier: Responsibility for Ukraine’s future and national unity 

22.02.2014 

 

Foreign Minister Steinmeier issued the following statement in Berlin on Saturday (22 February) 

on the situation in Ukraine: 

“We have now had two days without any more deaths in Kyiv, but we remain concerned for 

Ukraine. In this critical situation, everyone involved needs to be aware of the responsibility they 

bear for Ukraine’s future and its national unity. Both sides must take care not to create 

circumstances that could have disastrous consequences. 

I appeal in all urgency to those with political responsibility, who must now put a stop to political 

escalation and ensure that good judgement prevails. Channels of communication and willingness 

to compromise regardless of political camp or regional difference are needed now more than 

ever. All political decisions have to be guided by the need to preserve Ukraine’s territorial 

integrity and national unity. The existing constitutional order is the legal framework for all 

political decisions.  

Ukraine now needs a functioning interim government to be put in place as soon as possible to 

safeguard public order throughout the country. The agreement mediated by Germany, France and 

Poland provides a sensible road map for that, which has the support of both sides. 

We welcome the news that Yulia Tymoshenko was released today. I hope she is in good health. 

She too bears great responsibility for her country’s future.” 

ОСНОВНІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

ЄС 

 

Press Release  

The EU’s Assembly of Regional and Local Representatives 
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CoR/14/001. 

Brussels, 22 January 2014  

 

CoR President reaffirms local and regional authorities’ support for Ukraine’s EU 

integration and condemns violence 

 

Leading a delegation of members of the Committee of the Regions (CoR) in Kiev today, CoR 

President Ramón Luis Valcárcel has strongly condemned the escalation of violence and 

expressed sympathy to the families of the victims. Meeting with civil society representatives 

from Maidan Square, he voiced support to the Ukrainian people in their fight for freedom and 

human rights. As the situation deteriorated in Kiev today, the CoR delegation cancelled its 

meetings scheduled with Ukraine’s Deputy Prime Minister and senior officials, reflecting its 

condemnation of the government’s recent actions: "The EU is on the side of democracy and 

freedom. There is no room for exceptions", stressed President Valcárcel. Referring to the 

government’s decision to abandon political and free-trade agreements with the EU last 

November, President Valcárcel said: "For many people in Ukraine, European integration is more 

than a commercial agreement or a simple piece of paper: it represents a vision for the future, a 

project offering Ukrainians a perspective of stability, peace, democracy, solidarity and respect 

for their rights and freedoms", adding that "Given the current events and protests, the Ukrainian 

civil society needs the support of the European Union now more than ever. We need to keep all 

channels of dialogue open at all levels of government, encouraging Ukraine’s government to 

achieve its declared objective of European integration and reiterating that the EU-Ukraine 

Association Agreement is still possible". The CoR President further echoed the EU’s concerns 

over recent legislation which restricts Ukrainian citizens’ fundamental rights, including controls 

on the rights of assembly and on the freedom of speech and media. He also emphasised the need 

to promote local and regional government’s autonomy, as well as financial independence in 

Ukraine, as a means to achieving much-needed democratic reform. The CoR delegation* led by 

President Valcárcel also met with Ukrainian members of the Conference of the Regional and 

Local Authorities for the Eastern Partnership (CORLEAP), as well as representatives of 

Ukrainian regions and cities’ associations. The delegation recalled the conclusions of the last 

Eastern Partnership Summit held in Vilnius which provide a platform for cooperation between 

local and regional authorities and explicitly recognise the role of local democracy in the EU’s 

Eastern Partnership. The CoR President and delegation are also due to meet with Evgeniya 

Tymoshenko, daughter of the former Ukrainian Prime Minister, currently still imprisoned. * The 

CoR delegation is composed of Arnoldas Abramavičius (LT/EPP), Mayor of Zarasai District 

Municipality, Mick Antoniw (PES/UK), Member of the National Assembly for Wales, Dr. István 

Sértő Radics (ALDE/HU), Mayor of Uszka (Uszka polgármestere), Uno Siberg (EA/EE), 

Member of Kose Rural Municipality Council and President of the EA Group in the CoR, and 

Daiva Matoniene (ECR/LT), Deputy Mayor of Šiauliai and Deputy-Minister for the 

Environment of the Lithuanian government. CORLEAP: The Conference of the Regional and 

Local Authorities for the Eastern Partnership (CORLEAP) was established by the Committee of 

the Regions in 2011 to bring a regional and local dimension into the EU’s Eastern Partnership. 

CORLEAP brings together 36 regional and local elected representatives from the EU and the 

EU’s Eastern Partnership countries, including Ukraine. Further information: • Photo gallery • 

"Eastern Partnership: role of local democracy and territorial cooperation in achieving policy 

reforms highlighted by Heads of State and Government" (press release of 29/11/2013) The 

Committee of the Regions The Committee of the Regions is the EU’s assembly of regional and 

local representatives from all 28 Member States. Its mission is to involve regional and local 

authorities and the communities they represent in the EU’s decision-making process and to 

inform them about EU policies. The European Commission, the European Parliament and the 

Council are obliged to consult the Committee in policy areas affecting regions and cities. It can 
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appeal to the EU Court of Justice if its rights are infringed or it believes that an EU law infringes 

the subsidiarity principle or fails to respect regional or local powers. 

 

*** 

European Parliament delegation goes again to Ukraine 

Press release − Delegations − 22-02-2014 − 12:02 

  

An official delegation of twelve MEPs is travelling to Kyiv on Saturday afternoon to meet 

with counterparts in the Ukrainian parliament (Verkhovna Rada) and discuss future 

assistance. The delegation, which went to Ukraine at the end of January as well, will stay 

for two days. 
The multi-party delegation will be led by Elmar Brok (EPP, DE) and co-chaired by Ana Gomes 

(S&D, PT). The other members are José Ignacio Salafranca (EPP, ES), Jacek Saryusz-Wolski 

(EPP, PL), Marek Siwiec (S&D, PL), Tonino Picula (S&D, HR), Libor Roucek (S&D, CZ) 

Johannes Cornelis van Baalen (ALDE, NL), Rebecca Harms (Greens/EFA, DE), Pawel Kowal 

(ECR, PL), Jacek Olgierd Kurski (EFD, PL) and Adrian Severin (NI, RO). 

REF. : 20140221IPR36671 

 

 

 


