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УКРАЇНА VS РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ 
 

РФ 

 

Президент РФ 

 

Поручения в связи с ситуацией на Украине  

27 февраля 2014 года, 23:45 

 

Президент поручил Правительству продолжить контакты с партнёрами в Киеве по 

вопросам развития торгово-экономических связей между Россией и Украиной. 

В.Путин также поручил провести консультации с иностранными партнёрами, в том числе 

МВФ, по поводу оказания финансовой помощи Украине, включая консультации по этому 

вопросу со странами «большой восьмёрки». 

Кроме того, имея в виду обращение руководства Крыма об оказании гуманитарной 

помощи, глава государства поручил Правительству проработать этот вопрос, в том числе 

по линии регионов РФ. 

 

МЗС РФ  

 

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ 

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

Госсекретарем США Дж.Керри 
398-27-02-2014 

27 февраля по американской инициативе состоялся телефонный разговор Министра 

иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова и Государственного секретаря 

США Дж.Керри. В центре внимания находилась обстановка на Украине. 

Дж.Керри высказался в пользу взаимодействия с целью нормализации ситуации. С 

российской стороны была подчеркнута необходимость обеспечить выполнение уже 

имеющихся договоренностей, прежде всего Соглашения об урегулировании на Украине от 

21 февраля, подписанного Президентом и оппозицией, засвидетельствованного 

министрами иностранных дел Франции, Германии и Польши и поддержанного США. 

Отмечена важность осуществления практических мер содействия реализации этого 

Соглашения, как об этом условились президенты В.В.Путин и Б.Обама в телефонном 

разговоре 21 февраля. 

Затронуты также вопросы, касающиеся программы уничтожения сирийского химического 

оружия и судьбы находящегося в американской тюрьме гражданина России 

К.В.Ярошенко.  

 

*** 

Заявление МИД России по событиям на Украине 

396-27-02-2014 

Соглашение об урегулировании кризиса на Украине, подписанное 21 февраля с.г. и 

засвидетельствованное министрами иностранных дел Германии, Польши и Франции, по-

прежнему не выполняется. Боевики до сих пор не сдали оружие, не освободили 

административные здания, объявляют о намерении «навести порядок» во всех регионах 

Украины. Звучат угрозы физической расправы, как подчеркнуто в сегодняшнем заявлении 

Президента В.Ф.Януковича. 

Предана забвению договоренность о совместном расследовании актов насилия, как и 

обязательство создать правительство национального единства. Вместо этого, как было 

заявлено на Майдане, создается «правительство победителей», в которое включены 

представители национал-экстремистов. 

http://kremlin.ru/catalog/glossary/76
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Забыты договоренности о конституционной реформе, которая в соответствии с 

Соглашением от 21 февраля должна предшествовать президентским выборам. Убеждены, 

что только такие конституционные рамки, которые обеспечивают интересы всех 

ответственных политических сил и всех регионов Украины, отвечают интересам 

национального примирения и стабильности в долгосрочном плане. 

Призываем тех зарубежных партнеров, которые изначально поощряли выступления 

оппозиции, инициировали и поддержали Соглашение от 21 февраля, в полной мере 

осознать свою ответственность за его выполнение. Заявления о том, что этот документ 

уже сыграл свою роль, несерьезны. Все перечисленные задачи, согласованные 21 февраля, 

не только не утратили своего значения, но стали еще более актуальными, чтобы не 

допустить дальнейшей поляризации общества в результате действий радикалов. 

Необходимо пресечь вмешательство в дела церкви, осквернение православных храмов, 

мемориалов в честь героев Великой Отечественной войны, освободивших Украину от 

фашизма, и других памятников. 

Вызывают серьезную озабоченность отмена закона «Об основах государственной 

языковой политики» в нарушение международных обязательств Украины, «инициативы», 

ведущие к дальнейшему ущемлению прав меньшинств, ограничению свободы СМИ, 

запретам на деятельность отдельных политических партий. 

Отмечаем участившиеся призывы западных стран к России о сотрудничестве по вопросам, 

связанным с ситуацией на Украине. Мы предлагали это давно, задолго до того, как кризис 

перешел в горячую фазу, но тогда коллеги были к этому не вполне расположены. 

Тем не менее, мы готовы к взаимодействию – при четком понимании, что оно будет 

честным, основанным на способности не просто договариваться, но и исполнять 

договоренности, которые должны учитывать интересы всего украинского народа, а также 

всех партнеров Украины. Выполнение обязательств по Соглашению от 21 февраля стало 

бы важным шагом на этом пути. 

Попытки же каждый раз в одностороннем порядке переигрывать согласованные действия, 

нежелание воспринять реальную ситуацию во всей ее полноте никогда ни к чему 

хорошему не приводят. Когда НАТО начинает рассматривать ситуацию на Украине, это 

посылает неверный сигнал. А Генеральный секретарь НАТО даже счел уместным заявить, 

что «членство Украины в НАТО не является самым срочным приоритетом украинского 

руководства». То есть, членство должно оставаться в числе несрочных, но все же 

приоритетных задач? Опять пытаются решать за украинский народ. 

Настоятельно советуем всем отказаться от провокационных заявлений и уважать 

внеблоковый статус Украины, закрепленный в ее законе «Об основах внутренней и 

внешней политики». 

 

*** 

Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с вопросом 

СМИ о продвижении бронетехники Черноморского флота 

 

394-27-02-2014 

В связи с утверждениями о нарушении российской стороной базовых соглашений по 

Черноморскому флоту, заявляем, что в нынешней сложной обстановке Черноморский 

флот Российской Федерации неукоснительно придерживается указанных соглашений. 

Перемещения отдельных единиц бронетехники Черноморского флота осуществлялись в 

полном соответствии с базовыми соглашениями и не требовали каких-либо согласований. 

 

*** 

Комментарий Департамента информации и печати МИД России по ситуации на 

Украине 
389-27-02-2014 
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На Украине продолжают осквернять памятники истории. Теперь дело дошло до 

глумления над памятью воинов – освободителей Украины. 

В Сумах устроили мусорную свалку у Вечного огня, зажженного на Мемориале в память о 

героях Великой Отечественной войны. И это – в год 70-летия освобождения Украины. 

 

УКРАЇНА 

 

В.о. Президента – Голова Верховної Ради України 

ВР України 

 

О.Турчинов: Україна вдячна державам-членам Євросоюзу та його інституціям за 

чітку позицію щодо російської агресії 

27 березня 2014 – 09:55 

 

Для України європейський вибір є дуже важливим. Про це заявив в.о. Президента 

України, Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов, відкриваючи у четвер 21-е 

засідання Комітету з парламентського співробітництва Україна-ЄС. 

«У відносинах між Україною і ЄС починається новий, дуже важливий етап», – сказав він, 

додавши, що після підписання минулого тижня політичної частини Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС надалі головним інструментом парламентського діалогу між 

Україною та Євросоюзом стане Парламентський комітет Асоціації. 

В.о.Президента, Голова Верховної Ради наголосив, що європейський вибір є дуже 

важливим для Українського народу, і «спроби зупинити прагнення українців до Європи, 

прагнення жити у спільному європейському домі стало поштовхом до Євромайдану». 

О.Турчинов нагадав, що одразу після формування нового Уряду одним з перших рішень 

було саме відновлення євроінтеграції. Так само і Верховна Рада, сказав він, більшістю 

голосів прийняла постанову, яка «фактично, є дороговказом Україні, всім виконавчим 

структурам щодо європейської інтеграції, забезпечення нашого європейського шляху». 

Підписання політичної частини Угоди О.Турчинов назвав початком нового рівня 

співпраці між Україною і ЄС. «Наше завдання – членство України в ЄС. І ми дякуємо 

нашим колегам з Європи, які активно підтримали це прагнення України, за те, що у важкі 

часи ви були з нами і підтримували нас», – сказав він. 

В.о.Президента, Керівник Парламенту зазначив, що «на шляху до стабілізації ситуації в 

Україні, до побудови демократичної і могутньої України стала агресія Російської 

Федерації у Криму». «Це не просто збіг у часі, коли Україна готувалася до підписання 

Угоди», – зауважив він. Разом з тим, заявив О.Турчинов, «незважаючи на спробу анексії 

нашої території, рух України до Європи не зупинити». 

«Ми дякуємо ЄС за чітку позицію, яку він демонструє зараз. Україна ніколи не визнає 

спроби Росії захопити Крим. Це є частина нашої держави, Крим був, є і буде українською 

землею, – заявив О.Турчинов. – Підтримка усіх цивілізованих країн і наших стратегічних 

партнерів з ЄС дає сподівання, що агресія буде провалена». 

Він також побажав європейським колегам успіхів на виборах до Європарламенту. 

«Україна і Європа – не просто партнери, а єдина родина, і ми впевнені, що Україна. 

 

*** 

У ЧЕТВЕР, 27 ЛЮТОГО 2014 РОКУ, ВІДБУЛОСЯ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ.  

Для участі у пленарному засіданні зареєструвалося 364 народних депутатів. 

Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов, відкривши пленарне засідання, 

повідомив, що сьогодні близько 5 години ранку невідомі у військовому камуфляжі з 

автоматичною зброєю, гранатометами і вибухівкою захопили будинки Верховної Ради і 

Кабінету Міністрів Автономної Республіки Крим.  



8 РОЗДІЛ. 27 ЛЮТОГО 2014 РОКУ, ЧЕТВЕР 

__________________________________________________________________ 

О.Турчинов зазначив, що він дав доручення силовим структурам вжити всіх заходів для 

захисту громадян, покарання злочинців відповідно до чинного законодавства і 

розблокування будівель.  

О.Турчинов звернувся до всіх громадян України з проханням зберігати спокій, до всіх 

патріотів захищати адміністративні будівлі від провокаторів і екстремістів. "Будь-які 

спроби будь-кого захоплювати адміністративні будівлі в Україні на заході і сході, в 

центрі, на півдні і півночі буде розцінюватися як злочин проти Української держави з 

усіма наслідками", – наголосив він.  

О.Турчинов звернувся до керівництва Російської Федерації стосовно дотримання базових 

угод і перебування російських військових а Автономній республіці Крим та м. 

Севастополі, а також недопущення порушення законів України військовослужбовцями 

Чорноморського флоту РФ на території України з вимогою, що всі військові повинні 

перебувати в межах територій, окреслених підписаною угодою. "Будь-які пересування 

військових, тим паче зі зброєю за межами територій буде оцінена нами як військова 

агресія", – наголосив він.  

"Для того, щоб вороги України не розхитували ситуацію, не зазіхали на нашу 

незалежність, суверенітет і на нашу територію ми повинні негайно сьогодні приступити 

до формування уряду, який повинен забезпечити безпеку України, функціонування всіх 

державних органів влади, відновити правопорядок і законність", – заявив О.Турчинов.  

Голова Верховної Ради звернувся до народних депутатів з вимогою: сьогодні парламент 

не завершить роботу, поки уряд не буде сформовано. "Українська держава зможе 

захистити свій суверенітет, незалежність та недоторканність своєї території", – наголосив 

він.  

О.Турчинов повідомив, що керівники фракцій зараз завершують консультації і 

найближчим часом поінформують про сформування коаліції та внесуть пропозицію щодо 

Прем’єр-міністра і членів уряду.  

Головуючий надав слово представникам депутатських фракцій.  

У виступах давалася оцінка подіям, які зараз відбуваються в Криму. 

Народний депутат Сергій Куніцин у виступі повідомив, що сьогодні будинок Верховної 

Ради Криму захопили понад 120 професійно навчених людей. За його словами, це 

професійно підготовлені озброєні люди, які занесли зброю – автоматичну, гранатомети, 

кулемети. "Зброї на місяць оборони", – сказав він.  

С.Куніцин зазначив, що Верховна Рада повинна зробити все, щоб не допустити 

кровопролиття, зокрема, призначити нове керівництво Збройних сил України. Він також 

запропонував створити у парламенті робочу групу з вирішення ситуації в Криму. "Ми 

повинні звернутися до Держдуми Російської Федерації з вимогою забезпечити взаємодію, 

щоб уникнути кровопролиття в Криму", – зазначив він. 

Інші промовці зверталися до українців з проханням у цій ситуації заспокоїтися, не 

допустити провокацій і нового кровопролиття, вжити найжорсткіших заходів до 

сепаратистів і розкольників держави, зробити все для стабілізації ситуації в країні.  

Парламентарії також закликали відкинути політичні амбіції, сконсолідуватися навколо 

стратегічних питань, в першу чергу відновити систему державного управління в Україні.  

Після завершення виступів головуючий сказав, що як тільки депутатські групи дадуть 

інформацію, що вони готові оголосити про сформування коаліції і приступити до 

формування уряду, народні депутати негайно почнуть розглядати ці питання.  

Парламентарії затвердили порядок денний пленарного засідання і приступили до розгляду 

питань.  

Проект закону про внесення змін до Закону "Про застосування амністії в Україні" (щодо 

повної реабілітації політичних в’язнів доповів народний депутат Олег Ляшко. Він 

зазначив, що цим проектом пропонується запровадити так звану індивідуальну амністію 

для усунення негативних наслідків кримінального переслідування відносно осіб виключно 
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з політичних мотивів. За його словами, індивідуальна амністія стосується 28 осіб, яких 

пропонується звільнити негайно, застосувавши до них повну індивідуальну амністію.  

Народні депутати висловили свої пропозиції до законопроекту, зокрема вони пропонували 

включити до списку прізвища ще кількох людей. Називалися прізвища Ю.Тимошенко, 

І.Маркова тощо.  

Головуючий сказав, що прізвища осіб, включених до списку, пройшли відповідну 

експертизу. За його словами, відносно інших прізвищ таку експертизу ще доведеться 

зробити.  

Народний депутат О.Ляшко зачитав прізвища тих осіб, щодо яких пропонується 

застосувати індивідуальні амністію.  

Верховна Рада 277 голосами прийняла законопроект в цілому.  

Наступним голосування було скасовано постанову про звільнення політичних в’язнів, яку 

парламент ухвалив на попередніх засіданнях.  

Парламентарії далі розглянули три законопроекти, які стосувалися приведення 

законодавства до вимог відновленої Конституції України.  

Проект закону про Кабінет Міністрів України доповіла народний депутат Інна 

Богословська. Вона сказала, що наполягає на прийнятті усіх трьох законів виключно за 

основу, оскільки вони вимагають доопрацювання.  

Голова підкомітету Комітету з питань державного будівництва та місцевого 

самоврядування Анатолій Близнюк повідомив, що Комітет рекомендує парламенту 

прийняти законопроект за основу.  

Народні депутати під час обговорення наголошували на необхідності прийняти 

законопроект про Кабінет Міністрів в цілому, тим самим давши новобраному уряду всі 

необхідні повноваження для роботи у складній політично-економічній ситуації в країні, 

юридичну основу для його діяльності.  

Верховна Рада 313 голосами прийняла законопроект в цілому.  

Головуючий дав доручення провести техніко-юридичне доопрацювання закону, щоб він 

міг підписати його.  

Без обговорення було прийнято в цілому проекти законів: про внесення змін до Закону 

"Про центральні органи виконавчої влади" щодо приведення його у відповідність з 

Конституцією України ("за" – 308) і про внесення змін до Закону "Про місцеві державні 

адміністрації" щодо приведення його у відповідність з Конституцією України ("за" – 312).  

О.Турчинов подякував всі народним депутатам, які створити умови для відновлення 

діяльності виконавчої влади в Україні. 

Наступний законопроект – про внесення змін до Закону "Про реабілітацію жертв 

політичних репресій в Україні" (щодо реабілітацію осіб, які були піддані політичним 

репресіям та засуджені судами України з лютого 2010 року по лютий 2014 року) – 

народний депутат О.Бригинець запропонував відкласти.  

Законопроект було знято з розгляду і запропоновано авторам доопрацювати його.  

Верховна Рада редакційно уточнила Закон "Про внесення змін до статті 2 Закону "Про 

визнання таким, що втратив чинність Закону України від 7 жовтня 2010 року №2592-VI 

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у 

відповідність із Конституцією України".  

Заступник Голови Верховної Ради України Р.Кошулинський, який далі вів засідання, 

повідомив про утворення у Верховній Раді депутатської групи "Суверенна європейська 

Україна", до складу якої увійшли 37 народних депутатів. Уповноваженими 

представниками групи обрано І.Єремеєва, Я.Москаленка, О.Донія.  

Народні депутати розглянули низку проектів постанов про призначення окремих 

позачергових місцевих виборів та ухвалили їх, призначивши ці вибори на неділю, 25 

травня 2014 року. Зокрема, були призначені позачергові вибори Чернівецького, 

Херсонського, Миколаївського, Одеського, Охтирського та ще 21 міських голів.  
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Головуючий оголосив про входження народних депутатів О.Біловола і Я.Табачника до 

складу депутатської групи "Європейський розвиток".  

Керівник фракції "Батьківщина" А.Яценюк повідомив, що всі документи стосовно 

створення коаліції підготовлені. "Для того, щоб юридично завершити цей процес 

необхідно зібрати збори коаліції під угодою, яка вже підписана і через годину ми можемо 

приступити до оголошення коаліції, Прем’єр-міністра, складу Кабінету Міністрів і 

програми діяльності уряду", – сказав він.  

Головуючий оголосив у засіданні перерву.  

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

депутатів Миколи Дмитрука, Віталія Журавського, Олексія Лелюка, Андрія Шипка. 

Голова Верховної Ради України офіційно оголосив, що 27 лютого 2014 року було 

сформовано та зареєстровано коаліцію депутатських фракцій і груп "Європейський вибір". 

За його словами, до коаліції, яку сформували депутатські фракції "Батьківщина", "УДАР", 

"Свобода" і депутатські групи "Економічний розвиток" і "Суверенна європейська Україна" 

увійшли 250 народних депутатів. які особистими підписами підтвердили свою згоду стати 

членами коаліції.  

Він зазначив, що чисельність коаліції може збільшуватися, тому що не всі депутати, які 

виявили бажання приєднатися до коаліції, сьогодні знаходяться в сесійній залі.  

У сесійній залі відбулося організаційне засідання представників коаліції, які провів 

народний депутат С.Соболєв. На засіданні було розглянуто три питання: про утворення 

коаліції "Європейського вибору" у Верховній Раді України сьомого скликання; про 

внесення кандидатури на призначення на посаду Прем’єр-міністра України; про внесення 

пропозицій Прем’єр-міністру України щодо кандидатур до складу Кабінету Міністрів 

України і прийнято відповідні рішення.  

Коаліція внесла кандидатуру народного депутата, голови депутатської фракції 

Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" Яценюка Арсенія Петровича для призначення 

на посаду Прем’єр-міністра України та уповноважила Заступника Голови Верховної Ради 

Р.Кошулинського внести виконуючому обов’язки Президента України, Голові Верховної 

Ради України О.Турчинову пропозиції щодо кандидатури А.Яценюка для призначення на 

посаду Прем’єр-міністра України. 

О.Турчинов вніс до Верховної Ради кандидатуру Арсенія Яценюка на посаду Прем’єр-

міністра України.  

Кандидат на посаду Прем’єр-міністра А.Яценюк виступив перед Верховною Радою.  

У своєму виступі А.Яценюк зазначив, що сьогодні країна знаходиться в одному з 

найбільш складних історичних періодів. "Країна знаходиться на межі економічного і 

політичного колапсу, країну хочуть розірвати і розтягнути. І тільки в наших силах, і 

тільки в інтересах українського народу, ми зобов’язані зберегти цілісність української 

держави", – наголосив він. 

А.Яценюк зупинився на тому, що відбувається в українській економіці. "У нас зараз немає 

остаточних і достовірних даних про те, який стан Державного бюджету України. Але 

протягом останніх декількох днів після отримання попередньої інформації, що 

відбувається в Державному казначействі, Національному банку і в Міністерстві фінансів, 

хочу вам доповісти: державна казна в Україні розкрадена і пуста", – зазначив він.  

А.Яценюк заявив, що не обіцяє покращання ні сьогодні, ні завтра. "Наше основне 

завдання – це стабілізація ситуації в державі", – зазначив він.  

Кандидат навів цифри, які свідчать про економічний та фінансовий стан держави. 

"Державний борг сьогодні сягнув 75 мільярдів доларів США. В 2010 році, коли Віктор 

Янукович прийшов в офіс Президента, цей борг був вдвічі менший. Золотовалютні 

резерви країни, які складали три роки тому цифру в 37 мільярдів доларів США, впали до 

відмітки 15 мільярдів доларів. Фактично розбазарено більше 20 мільярдів доларів США 

золотовалютних резервів і отримано 37 мільярдів доларів кредитів, які зникли у 

невідомому напрямку. На єдиному казначейському рахунку знаходяться не мільярди і не 
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сотні мільйонів, було зафіксовано залишки на єдиному казначейському рахунку в розмірі 

4,3 мільйони гривень, цих коштів не вистачає ні на що, єдиний казначейський рахунок 

пустий.  

В країні галопуючими темпами зростає безробіття, в країні галопуючими темпами зростає 

виведення іноземних інвестицій з українських банків і українських суб’єктів 

підприємницької діяльності. Інвестори протягом останнього півроку тікають і рятують 

свої капітали в інших країнах, так як в корупційному уряді, який був урядом Віктора 

Януковича, неможливо було працювати і неможливо було розвивати українську 

економіку. Ми стоїмо перед неймовірними економічними викликами і для того, щоб 

подолати ці економічні виклики також заявляю з цієї високої трибуни: у нас немає іншого 

виходу, як приймати вкрай непопулярні рішення. Це рішення, які будуть стосуватися 

субсидій, це рішення, які будуть стосуватися тарифів, це рішення, які будуть стосуватися 

скорочення соціальних програм, це рішення, які будуть стосуватися збереження 

фінансової системи країни", – наголосив він. 

А.Яценюк наголосив на тому, що у такій ситуації "уряд зобов’язаний вжити невідкладних 

заходів по скороченню видатків державного бюджету на утримання органів державної 

влади". Він поінформував про деякі першочергові кроки.  

А.Яценюк ще раз наголосив на тому, що "цей уряд буде приймати вкрай непопулярні 

рішення. Ці рішення не будуть мати широкої підтримки серед українців в 

короткостроковій перспективі… Але у нас є можливість зробити все для стабілізації 

фінансової системи, для відновлення економічного росту, для наповнення бюджету, для 

війни з корупцією і для того, щоби в середньостроковій перспективі Україна повернулася 

до нормального економічного і політичного життя".  

Кандидат наголосив на тому, що "для цього новий уряд повинен негайно розпочати 

переговори з Міжнародним валютним фондом і прийняти всі рішення для отримання 

коштів Міжнародного валютного фонду, Європейських союзів і інших інституцій, які 

здатні допомогти сьогодні Україні". 

Ще одним важливим питанням для с стабілізації ситуації в країні, за словами кандидата, є 

безпека. "Безпека на вулицях, безпека у власних оселях, безпека в школах, безпека у 

дитячих садках. Новий уряд всіма конституційними засобами і методами буде брати під 

контроль безпекову ситуацію в Україні. Кожен громадянин України повинен знати: нова 

якість української міліції, нові підходи гарантують безпеку кожній людині і громадянину. 

Ми зобов’язані у короткотерміновий строк, негайно відновити патрулювання вулиць 

силами правопорядку. Ми зобов’язані негайно оголосити про те, що будь-хто, хто 

знаходиться на вулицях із зброєю, є ті люди, які переслідуються по закону. Безпека 

громадян – питання номер один", – наголосив він.  

А.Яценюк далі поінформував про своє бачення зовнішніх стосунків держави. Він 

зазначив, що ключовим завданням нового українського уряду є європейська інтеграція. 

"Це безвізовий режим для українських громадян і це Угода з Європейським союзом. 

Угода про політичну, економічну асоціацію, Угода про повноцінну зону вільної торгівлі. 

Майбутнє України – в Європі. Україна стане частиною Європейського Союзу", – 

наголосив він. 

А.Яценюк звернувся до російських партнерів і висловив сподівання, що Російська 

Федерація не буде порушувати Будапештський меморандум і буде робити все для того, 

щоб ситуація в Україні була стабільна.  

Він також зазначив, що Україна "повинна відбудувати новий стиль стосунків. Ті стосунки, 

коли Україна, яка рухається до Європейського Союзу, яка є європейською державою, є 

справжнім партнером, добрим сусідом і тією країною, яка бажає добра Росії і навпаки".  

А.Яценюк звернувся до Російської Федерації виконувати всі двосторонні і багатосторонні 

міжнародні зобов’язання.  

А.Яценюк наголосив на тому, що найбільшою бідою, яка є в Україні – є корупція, яка 

розграбувала державу. "Саме тому новий уряд і цей парламент повинен негайно прийняти 
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рішення про створення Національного антикорупційного бюро. Ті, хто жили за народні 

гроші і живуть, ті, хто порушували закон, ті, хто брали хабарі, ті, хто збагачувались за 

рахунок українського народу, по-перше, повинні бути люстровані, по-друге, повинні бути 

притягнені до кримінальної відповідальності чесним і справедливим судом", – зазначив 

він.  

Кандидат також висловився за реформування судової системи. За його словами, в 

програмі діяльності Кабінету Міністрів як надтерміновий документ, який дасть нам 

можливість проводити переговори з європейцями, з міжнародними фінансовими 

інститутами, з росіянами і з Сполученими Штатами Америки зазначено необхідність 

прийняття нових законів, які дадуть можливість створити в Україні незалежні суди. 

"Українці повинні відчути, що вони мають право гідно жити в своїй країні і український 

суд буде стояти на стороні закону і інтересів кожної людини. Це вимога Майдану і ця 

вимога буде зроблена", – наголосив він. 

Завданням нового уряду А.Яценюк назвав проведення чесних і прозорих виборів 

Президента України. "Як і всі вибори вони будуть складні, але ми забезпечимо чесність і 

прозорість, ми забезпечимо політичну конкуренцію і ми забезпечимо те, щоб переміг той, 

кого обере український народ, і в Україні буде новий законно обраний Президент", – 

заявив він. 

А.Яценюк, звертаючись до народних депутатів, запевнив їх в тому, що цей уряд, не 

дивлячись на надскладні завдання і надскладну ситуацію, буде працювати "на нашу 

єдність, на нашу стабільність, на мир і на злагоду в країні". Він офіційно заявив, що не 

збирається балотуватися в Президенти і здає мандат народного депутата.  

А.Яценюк відповів на запитання народних депутатів, зокрема, щодо термінів підписання 

Угоди про асоціацію з ЄС, реагування на ситуації в Криму, стабілізації фінансової 

системи і ситуації на валютному ринку тощо.  

В обговоренні взяли участь представники депутатських фракцій.  

Головуючий нагадав, що рішення про призначення Прем’єр-міністра приймається 

відкритим голосуванням.  

Верховна Рада 371 голосом призначила Арсенія Яценюка Прем’єр-міністром України. У 

голосуванні не брала участь фракція КПУ.  

О.Турчинов підписав постанову про призначення Прем’єр-міністром України А.Яценюка. 

До порядку денного було включено проект постанови про звільнення з посад членів 

Кабінету Міністрів.  

Головуючий зачитав проект постанови.  

Народні депутати 358 голосами прийняли постанову.  

Прем’єр-міністр А.Яценюк вніс кандидатури на призначення до складу Кабінету 

Міністрів. Він зазначив, що пропозиції щодо нового складу уряду формувалися так, як 

ніколи в історії Україні.  

Народні депутати на пропозицію А.Яценюка хвилиною мовчання вшанували пам’ять всіх 

загиблих у результаті акцій масового протесту.  

А.Яценюк поінформував про персональний склад нового уряду.  

На посаду першого віце-прем’єр-міністра запропоновано народного депутата Віталія 

Ярему;  

віце-прем’єр-міністра – народного депутата Олександра Сича;  

віце-прем’єр-міністра – мера м. Вінниця Володимира Гройсмана;  

міністра Кабінету Міністрів – колишнього народного депутата Остапа Семерака;  

міністра охорони здоров’я – координатора медичної служби Євромайдану Олега Мусія;  

міністра внутрішніх справ – народного депутата Арсена Авакова;  

міністра інфраструктури – народного депутата Максима Бурбака; 

міністра фінансів – колишнього міністра економіки та з питань європейської інтеграції, 

колишнього першого заступника глави Секретаріату Президента Олександра Шлапака; 

міністра соціальної політики – народного депутата Людмилу Денісову;  
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міністра юстиції – народного депутата Павла Петренка;  

міністра культури – заслуженого артиста України, ведучого Євромайдану Євгена Нищука;  

міністра економічного розвитку і торгівлі – президента Київської школи економіки Павла 

Шеремету;  

міністра аграрної політики та продовольства – народного депутата Ігоря Швайку;  

міністра екології та природних ресурсів – народного депутата Андрія Мохника,  

міністра молоді та спорту – активіста Автомайдану Дмитра Булатова; 

міністра енергетики та вугільної промисловості – колишнього міністра палива та 

енергетики Юрія Продана;  

міністра освіти – президента Національного університету "Києво-Могилянська академія" 

Сергія Квіта.  

Головуючий поставив пропозицію Прем’єр-міністра на голосування.  

Новий склад Кабінету Міністрів було призначено 331 голосом "за".  

Народні депутати побажали новому уряду гідно виконати свій обов’язок.  

Голова Верховної Ради України, в. о. Президента України О.Турчинов зазначив, що 

кандидатури міністра оборони та міністра закордонних справ вносить Президент України 

і запропонував призначити на ці посади адмірала Ігоря Тенюха і Андрія Дещиці. 

О.Турчинов вніс подання на призначення міністром оборони – адмірала Ігоря Тенюха та 

міністром закордонних справ – Андрія Дещицю.  

Верховна Рада призначила виконуючими обов’язки міністра закордонних справ 

А.Дещицю і міністром оборони – І.Тенюха. 

Прем’єр-міністр України А.Яценюк зачитав присягу члена Кабінету міністрів на вірність 

Українському народові.  

Члени Кабінету Міністрів підписали тексти присяги.  

Головуючий оголосив до розгляду проект Програми діяльності Кабінету Міністрів і надав 

слово Прем’єр-міністру України А.Яценюку.  

А.Яценюк повідомив, що виклав основні тези у своєму виступі кандидата на посаду 

Прем’єр-міністра. "Проект програми розданий. Щойно відбулося перше засідання уряду. 

Програма схвалена. Основні положення я викладав і прошу проголосувати за програму 

для негайної стабілізації ситуації в країні" – зазначив він.  

Верховна Рада 294 голосами схвалила Програму діяльності Кабінету Міністрів.  

О.Турчинов зазначив, що Верховна Рада прийняла дуже важливі закони, які забезпечать 

можливість працювати як Кабінету Міністрів, так і місцевим адміністраціям. За його 

словами, це дуже важливий крок у напрямку стабілізації в Україні і відновлення 

європейського шляху, побудови сильної демократичної, потужної України.  

Головуючий оголосив перерву у пленарному засіданні до 10 години ранку 28 лютого.  

 

МЗСУ 

 

З Заявою Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні 

Ігоря Прокопчука щодо поточної політичної ситуації в Україні на засіданні 

Постійної Ради ОБСЄ 27 лютого 2014 року можна ознайомитися нижче у розділі 

ОБСЄ 

 

*** 

Коментар речника МЗС України щодо заяви Міністрів оборони держав-членів 

НАТО стосовно України 

27 лютого 2014, 19:28 

 

В Міністерстві закордонних справ України вітають заяву міністрів оборони держав-членів 

НАТО щодо України, оприлюднену за результатами засідання Північноатлантичної ради 

Альянсу 26 лютого ц.р. 
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Для нас важливим є відчувати підтримку, яку сьогодні нам надають наші іноземні 

партнери, зокрема Північноатлантичний Альянс. 

В МЗС відзначають, що партнери України по НАТО продовжують підтримувати 

українську суверенність і незалежність, територіальну цілісність, демократичний 

розвиток, а також принцип непорушності кордонів, як ключові фактори стабільності та 

безпеки в Центральній і Східній Європі та на континенті в цілому. 

Вітаємо також, що у своїй заяві НАТО підтверджує готовність й надалі співпрацювати з 

Україною та допомагати у впровадженні реформ. 

 

*** 

До МЗС України викликано Тимчасового повіреного РФ в Україні Андрія 

Воробйова 

27 лютого 2014, 11:04 

 

27 лютого ц.р. до МЗС України викликано Тимчасового повіреного РФ в Україні Андрія 

Воробйова, якому вручено ноту щодо невідкладного проведення двосторонніх 

консультацій згідно зі Статтею 7 Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між 

Україною і Російською Федерацією від 31 травня 1997 року, а також ноту з проханням 

утриматись від пересування поза межами дислокації військових підрозділів ЧФ РФ, 

тимчасово розташованих на території України. 

Окремо було наголошено на тому, що Російська Федерація, як країна – гарант відповідно 

до Будапештського меморандуму від 5 грудня 1994 р., взяла на себе зобов’язання 

поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України. 

 

*** 

В МЗС України відбулося XХIV-те засідання Національної комісії з питань 

закордонних українців 

27 лютого 2014, 20:46 

 

27 лютого 2014 року в МЗС України відбулося XХIV-те засідання Національної комісії з 

питань закордонних українців. 

За результатами ухвалених на засіданні рішень статус закордонного українця було надано 

571 особі з 28 країн світу. Серед тих, кому було надано згаданий статус, найчисельніші 

групи становлять мешканці Казахстану, Росії, Латвії та Молдови. 

Загалом, статус закордонного українця з часу прийняття у 2004 році Закону України «Про 

закордонних українців» набуло 8116 осіб з 72 країн світу. 

 

*** 

В.о. Міністра закордонних справ України Андрій Дещиця провів телефонну розмову 

з Главою Форін Офісу Великої Британії Вільямом Хейгом 

27 лютого 2014, 21:00 

 

А.Дещиця поінформував Державного секретаря Великої Британії у закордонних справах і 

справах Співдружності В.Хейга про формування Уряду України, наголосив на незмінності 

пріоритетів зовнішньої політики держави та продовженні курсу на європейську 

інтеграцію, а також концентрації першочергових зусиль Уряду на стабілізації ситуації в 

українській економіці.  

Співрозмовники погодилися з необхідністю налагодження й забезпечення сталого 

розвитку добросусідських відносин з Російською Федерацією, а також обговорили окремі 

аспекти нормалізації ситуації в Автономній Республіці Крим.  

Державний секретар Великої Британії у закордонних справах і справах Співдружності 

В.Хейг підтвердив наміри відвідати Київ з робочим візитом у найближчий час.  
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*** 

Коментар МЗС України щодо резолюції Європейського Парламенту про ситуацію в 

Україні від 27 лютого 2014 року 

27 лютого 2014, 20:32 

 

МЗС України вітає резолюцію Європейського Парламенту щодо ситуації в Україні від 27 

лютого, а також конструктивні та заохочувальні дебати щодо ситуації в Україні, що 

відбулися у Страсбурзі напередодні. 

Відзначаємо, що ключові елементи резолюції збігаються з пріоритетами нової української 

влади, передусім у контексті гарантування територіальної цілісності, суверенітету та 

соборності України, активізації системних реформ за підтримки і сприяння ЄС та 

якнайшвидшого підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Сподіваємося, що зафіксована у резолюції чітка позиція Європарламенту щодо 

перспективи членства України в ЄС відповідно до статті 49 Договору про ЄС буде 

невдовзі підтримана відповідним рішенням Ради Європейського Союзу. 

Ми також вдячні Європейському Парламенту за рішучу підтримку ініціатив щодо надання 

Україні як невідкладної, так і довгострокової фінансової підтримки з боку ЄС та інших 

міжнародних партнерів. 

 

 

КРАЇНИ-ЧЛЕНИ ГРУПИ "G-7" 
США 

 

 

З заявою Місії США у ОБСЄ про події в Україні Посла Деніела Б. Баєра на Постійній 

раді у Відні 27 лютого 2014 року можна ознайомитися нижче у розділі ОБСЄ 

 

*** 

Readout of the Vice President’s Call with Ukrainian Prime Minister Arseniy Yatsenyuk 

THE WHITE HOUSE, Office of the Vice President 

February 27, 2014 

 

Vice President Biden called Ukrainian Prime Minister Arseniy Yatsenyuk today to welcome the 

formation of a new government in Ukraine. The Vice President emphasized that this is an 

important opportunity not only to bring peace, stability, and unity to Ukraine, but also to restore 

the faith of all of the Ukrainian people in their country’s democratic institutions as they prepare 

for new elections in May. The Vice President reassured the Prime Minister that the United States 

will offer its full support as Ukraine undertakes the reforms necessary to return to economic 

health, pursue reconciliation, uphold its international obligations, and seek open and constructive 

relationships with all its neighbors.  

  

*** 

Ukraine in the White House Press Briefing 

February 27, 2014 
Q And getting back to Russia, there are reports out of Russia that President Yanukovych still 

claims to be the President of Ukraine. Does the White House view him as such, or has that ship 

sailed? 

MR. CARNEY: As I have said earlier, and others, Mr. Yanukovych abdicated his responsibilities 

when he packed up and left the capital of his country, and he fled Kyiv and has only been seen 

once on videotape since Saturday. Those actions undermine his legitimacy.  

And Ukraine’s lawmakers in the parliament are fulfilling their obligation to the Ukrainian people 

by forming a government that can tackle the pressing economic and political issues facing the 
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country until new presidential elections can be held. Those elections are now expected on May 

25th, in keeping with a call for early elections. 

So we support the efforts of the parliament to get the security situation under control and to 

ensure that the institutions of government are working. We note that recent parliamentary votes 

have been won by overwhelming majorities that include members of Yanukovych’s former 

party, and that includes the votes establishing the government. 

We believe that working within the boundaries of Ukraine’s constitution and through its 

governmental institution is the most promising path towards the de-escalation of violence, an 

inclusive multiparty government, and early elections. 

So the facts on the ground demonstrate that Mr. Yanukovych created a void by, shortly after 

signing an agreement, in an orderly fashion, packing up his stuff and disappearing. And it’s hard 

to claim you’re leading a country when you abdicate your responsibilities and disappear. So the 

parliament, in keeping with its responsibilities to the people, has been acting responsibly, voting 

on a number of issues and passing bills with large majorities, including votes in favor from 

members of Mr. Yanukovych’s party. 

Q Because in the run-up to his departure, the Vice President had been in contact with President 

Yanukovych on a number of occasions – something like nine times – and so he was certainly 

viewed by this administration as the leader of that country. 

MR. CARNEY: He was elected President. He has abdicated his responsibilities by, shortly after 

signing an agreement to bring an end to the violence and take the actions that so many in the 

world had called on him to take, which was to establish a unity government, to end the violence 

and move towards early elections, he packed up his belongings and disappeared. So the country 

has to be governed. The parliament, acting in keeping with its responsibility, has taken steps to 

ensure that the country is governed. 

Q On Yanukovych, the White House is urging Russia not to take any additional provocative 

actions. Would the White House see Russia granting safe harbor to Yanukovych as a provocative 

act? 

MR. CARNEY: Well, first of all, we don’t have confirmed information about his whereabouts. 

I’m not going to speculate on that. What I can tell you is that wherever he is he has clearly left 

Kyiv, left his office, and has abdicated his responsibilities and undermined his legitimacy. The 

parliament, on the other hand, has taken responsible action to deal with that void and to deal with 

the many pressing issues that Ukraine faces.  

Our concern, as I expressed earlier, relates to actions outsiders might take that would not 

advance the goals that we all share, which is a Ukraine that maintains its territorial integrity, that 

maintains its sovereignty, and that is allowed to move forward in a way that protects the rights of 

all of its citizens. That’s what we’re supporting. That’s what we’re going to support in our efforts 

with the international community when it comes to economic assistance, and that’s what we’re 

supporting at a diplomatic level. 

Q On the communications side of Ukraine, is it the Russians’ responsibility to be transparent 

publicly, or should the President not be on the phone more frequently with Vladimir Putin to 

make sure there’s no misunderstandings, nothing is misinterpreted either in word or deed? 

MR. CARNEY: Well, as you know – 

Q I know. 

MR. CARNEY: – the President did speak with President Putin in a long phone call just several 

days ago and – 

Q Last week. A lot has happened since then. 

MR. CARNEY: – Secretary Kerry has been in contact with his counterpart, Foreign Minister 

Lavrov, and we are obviously in constant consultation at a variety of levels with the Russian 

government and others as it relates to the unfolding events in Ukraine. I think you can be assured 

that this is an issue that has attention at the highest level, and will as each day passes. 

Q As a practical matter, for the EU and the United States to put together a financial aid package, 

can you put the contours of that together and sort of suggest what’s available but need to wait for 
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a government to be formed after these elections in May? Or can you begin to have a serious 

conversation about delivering money for a government that doesn’t actually exist? 

MR. CARNEY: Well, the fact is the parliament has taken action to create a unity government. 

And we welcome the government’s commitment to pursue economic reforms and the IMF’s 

announcement that it will send a team to Ukraine in the coming days. So I don’t think the IMF, 

our allies and partners in Europe, or the United States is waiting – are waiting, rather, to take 

action to provide assistance to Ukraine as it adopts the reforms that are necessary for economic 

stability and growth. 

So that’s my read on it. These are very challenging issues. The economic situation in Ukraine is 

challenging and the need for action is fairly urgent. And that’s why we welcome the commitment 

the government has made and the announcement the IMF has made. 

 

*** 

Secretary Hagel on Ukraine at Press Briefing at NATO Headquarters 

Brussels, Belgium 

February 27, 2014 

 

REAR ADMIRAL JOHN KIRBY: Good afternoon, everybody. I’m Admiral John Kirby, press 

secretary for Secretary Hagel. The secretary will open with a few remarks and then we’ll have 

time for just – for just a few questions after that. And I’ll be moderating the questions. 

Mr. Secretary? 

SECRETARY OF DEFENSE CHUCK HAGEL: John, thank you. 

Good afternoon. 

Over the last two days, my fellow ministers and I have had important discussions about the 

future of our alliance and the capabilities that will be required to strengthen this alliance in the 

future. 

We also talked about the ISAF mission in Afghanistan and about NATO’s defense relationship 

with Ukraine – a relationship that is particularly important, given the political change that’s now 

unfolding. Let me address each of these.  

First – our NATO capabilities. I reassured allies of America, that America continues to stay 

committed, will be committed to NATO, to this very critically important alliance, and committed 

to our global responsibilities around the world. 

[…]  

The final session held today was on NATO-Ukraine relations. It was the NATO-Ukraine 

Commission meeting. In light of the rapidly evolving political situation in Ukraine, I was pleased 

to welcome Ukraine’s participation in the ministerial. And today I affirm America’s strong 

support for Ukraine’s territorial integrity and sovereignty. And NATO defense ministers made 

the same declaration in a joint statement.  

We expect other nations to respect Ukraine’s sovereignty and avoid provocative actions. That’s 

why I’m closely watching Russia’s military exercises along the Ukrainian border, which they 

announced, as you know, yesterday. I expect Russia to be transparent about these activities. And 

I urge them not to take any steps that could be misinterpreted or lead to miscalculation during a 

very delicate time, a time of great tension. 

It’s important for all nations with an interest in a peaceful future for Ukraine to work together 

transparently to support a Ukrainian government that fulfills the aspirations of its people. 

Our session today also focused on Ukraine’s opportunities for defense reform and our ongoing 

military-to-military cooperation, including Ukraine’s participation in NATO operations. And we 

welcomed the Ukrainian armed forces’ responsible decision to exercise restraint amidst the 

nation’s political turmoil. 

From Kandahar to Kiev, 20 years ago, none of us could have foreseen the ways in which NATO 

now contributes to global security. With the strong support of the United States, NATO has been 
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and must continue to be a force for peace, prosperity, and freedom not only in Europe, but 

around the world. That is our responsibility in the 21st century. 

Thank you. I’m glad to respond to questions. 

[…] 

REPORTER: Mr. Secretary, you said in your remarks that you were closely watching the 

Russian exercises, you know, near Ukraine. A couple of questions from that. One, do you 

believe these exercises have led to an increase in violence in Crimea? 

And second, what actions have you taken? Have you spoken with your Russian counterpart to 

seek any clarification on what are Russia’s intentions with these exercises? 

And number three, if I could also ask you, would the United States consider taking any action in 

terms of sending naval vessels or military assets to the region? 

SEC. HAGEL: My staff and Minister Shoigu’s staff are arranging a call now. I would look 

forward to talking with Minister Shoigu sometime here in the next day or two, so that’s in 

process. 

I know, as I think most of you do, that Secretary Kerry is going to be speaking with Minister 

Lavrov. We have other connecting points here and we are talking with the Russians through 

other channels who are government-to-government channels. 

On the situation in Crimea, I know some of the details from reports, I haven’t seen them all. 

Secretary General Rasmussen gave a readout here about an hour-and-a-half ago or two hours ago 

in our latest session. We’re following this very closely. Obviously, we all are. 

The United States surely is. Until we know more details of what’s really happened there, who’s 

in charge, I think the focus should be on, as I said in my remarks, let’s – let’s keep the tensions 

down; let’s see no provocative actions by anyone, any military. 

These are difficult times. We all understand that. But this is a time for very cool, wise leadership 

on the Russian side, on everybody’s side here. 

So, yes, we’re concerned. We’re closely monitoring it and we are continuing to talk with our 

Russian counterparts about what their intentions are; what – what the motives are behind some of 

this. 

ADM. KIRBY: Thanks very much, everybody. 

SEC. HAGEL: Thank you. 

 

*** 

Release of the 2013 Human Rights Report: Ukraine 

February 27, 2014 
The U.S. Department of State has released the Ukraine Country Report on Human Rights 

Practices from January 1 to December 31, 2013. 

In Ukraine, the prior government increased pressure on civil society, journalists, and protesters 

calling for government accountability and a future with Europe, but as we all just saw Ukrainians 

demonstrated once again the power of people to determine how they are governed. 

Ukraine experienced serious human rights problems throughout the year, the most serious was 

increased government interference and pressure on media outlets, including tolerance by 

authorities of increased levels of violence toward journalists. There was intensified pressure on 

civil society, NGOs, and civic activists, and the sustained practice of politically motivated 

prosecutions and detentions, most notably the continued imprisonment of former prime minister 

Yuliya Tymoshenko. Elections in October 2012 and by-elections in December 2013 for the 450-

seat parliament did not meet international standards for fairness or transparency. Government 

pressure on “Euromaidan” protesters, including sporadic violent crackdowns, was continuing at 

the end of 2013. 

The increased tensions and targeted violence against peaceful protestors, activists, and journalists 

was a direct consequence of the government’s failure to acknowledge the legitimate grievances 

of the Ukrainian people and their desire for a free and democratic future anchored within the EU. 

But, the courageous pursuit of human dignity remains enduring and undeterred. At the end of 
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2013, hundreds of thousands of Ukrainians were braving violence and political repression to 

demand their rights and freedoms. 

The entire report for 2013 can be viewed at: 

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2013&dlid=220342 

 

* * * 

Ukraine in the State Department Daily Press Briefing 

Thursday, February 27, 2014 

2:42 p.m. EST 

Briefer: Jen Psaki, Spokesperson 
MS. PSAKI: Hi, everyone. 

QUESTION: Hello. 

MS. PSAKI: I know it’s already been a busy day. I don’t have anything at the top, so let’s get to 

what’s on your mind, Matt. 

QUESTION: Okay. Well, I – it seems like everything or most of everything has already been 

covered today. 

MS. PSAKI: Yes. 

QUESTION: But I do have one small thing on Ukraine – 

MS. PSAKI: Okay. 

QUESTION: – to follow up on what the Secretary just said with Foreign Minister Steinmeier 

upstairs. 

MS. PSAKI: Sure. 

QUESTION: He said that he had spoken to Foreign Minister Lavrov and gotten – and that 

Lavrov had repeated his assurances about Russia respecting the territorial integrity of Ukraine. 

MS. PSAKI: Mm-hmm. 

QUESTION: The Secretary then said actions – or it’s words are words and we’ll just need the 

next few days. I’m just wondering if, given – particularly in light of the fact that the Georgians 

were here yesterday and what the Secretary said in the Georgia meeting about the Russians in 

2008 saying and signing – agreeing to respect Georgia’s territorial integrity, I’m wondering if 

you would acknowledge or could acknowledge that the Russian track record on respecting 

territorial integrity of other countries, particularly in the former Soviet Union, is not a good one? 

MS. PSAKI: Well, Matt, you heard the Secretary himself say, in addition to what you just 

pointed out, that around the world with almost any issue, it’s not just about what you say, it’s 

about what you do. And that is certainly the case here. Certainly, we’re familiar with the history. 

The Secretary has talked about that before. Obviously, we’re going to look closely and watch 

closely what steps the Russians take in the days and weeks ahead. 

QUESTION: I guess I’m just wondering what you can – what your confidence is in the 

Russians actually doing what they will say given their dismal track record at – on this specific – 

on this issue? 

MS. PSAKI: Well, Matt, we certainly take their word, but we also – 

QUESTION: You do? 

MS. PSAKI: – will be watching closely to see that they follow up their word with actions. 

QUESTION: Okay. So the Georgia situation and the fact that Russian troops remain in 

Abkhazia and South Ossetia does not cause you any particular concern as it relates to Ukraine 

and their promises to respect the territorial integrity of that country? 

MS. PSAKI: I don’t think that’s what I said. Obviously, if we didn’t have concerns about all 

parties respecting territorial integrity, we wouldn’t be raising it every day. The Secretary 

probably wouldn’t have spoken with Foreign Minister Lavrov – 

QUESTION: Right. 

MS. PSAKI: – and he wouldn’t have said what he said yesterday about how detrimental any 

intervention would be. But again, he was reporting on what was told to him during a 

conversation – 

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2013&dlid=220342
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QUESTION: Right. 

MS. PSAKI: – and we’re going to be watching to see if they deliver on that. 

QUESTION: Right. No, I – but I’m trying to find out what your confidence level is in the 

Russians sticking to what they’re – what they have said they would do. 

MS. PSAKI: Well, I appreciate the opportunity, but I’m not going to give a percentage of my 

confidence level. 

QUESTION: Well, I was wondering if it’s high, low, or if you’re completely neutral about it. 

MS. PSAKI: I think we’re hardly neutral. Obviously, when we say we’re watching and actions 

speak louder than words, that indicates that we feel that we need to see what happens, not just 

watch the words. 

QUESTION: Okay. All right. Well, then that suggests that you have not that much confidence 

in what they’re saying. Is that correct? 

MS. PSAKI: It suggests that we’re going to trust but verify, or verify and verify, as we often 

say. 

QUESTION: Okay. 

[…] 

MS. PSAKI: Sure. Well, is there any more on Ukraine? I know we’ve talked a bit about it. Can 

we just do the one last on Ukraine? Go ahead. 

QUESTION: Yeah, (inaudible) from Spiegel magazine. 

MS. PSAKI: Hello. 

QUESTION: The German Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier just pointed out that he 

said it’s not the time to pull Ukraine towards the West. Is that how the Secretary sees it? 

MS. PSAKI: Well, I think you heard the Secretary himself also say this is not about the United 

States and the views of the United States, it’s not about the views of Russia, it’s not about the 

views of any country. It’s about the views of the people of Ukraine. And the people of Ukraine 

have been very clear in the past couple of months about what they feel is the best path forward 

for them. So their path is going to be determined by their choices. Obviously, they took an 

important step over the last 24 hours with the new government. You heard the Secretary 

welcome that. And they have a number of steps to take in the weeks and months ahead. 

[…] 

QUESTION: Just a small technical question – 

MS. PSAKI: Sure. 

QUESTION: – back to Ukraine. The Secretary spoke yesterday about the possibility of a loan 

guarantee, and I am just trying to figure out, is that something that would precede an IMF 

mechanism? Can they put that together before the IMF actually has an agreement with Ukraine, 

or does the U.S. have to wait for the IMF to actually reach agreement with Ukraine? 

MS. PSAKI: Well, there are a couple of steps in this process. Obviously, the IMF component is 

an incredibly important part. I don’t think anybody denies that. You may have seen that today 

the IMF announced that Ukraine has made a request, obviously, following the formation of the 

new government. So right now, we’re consulting with Congress about providing loan guarantees 

and other assistance to Ukraine. No specific package has yet been finalized.  

At the same time, we’re also working with partners around the world, and we, of course, as 

we’ve said before, stand ready to provide support for Ukraine that complements the IMF 

program. In terms of how would all this be juxtaposed, obviously, we’ll have that discussion and 

continue that in the days and weeks ahead. But obviously, a government that’s stable, that’s 

moving on a path to reforms, which the Secretary just referenced as well, is an important part of 

what everybody is looking at. 

QUESTION: Okay. 

MS. PSAKI: Go ahead in the back. 

QUESTION: Yeah. Just quickly on Cuba, one of the Cuban Five prisoners was released today 

in Arizona. I wanted to know if you have a reaction on that. 

MS. PSAKI: I have not seen that, so let me check back and see if there’s more to report. 
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QUESTION: Thank you. 

MS. PSAKI: Thanks, everyone. 

 

*** 

Excerpt on Ukraine by Acting Assistant Secretary Uzra Zeya on the Country Reports on 

Human Rights 

U.S. DEPARTMENT OF STATE, Office of the Spokesperson 

On-The-Record Briefing 

February 27, 2014 

Washington, D.C. 

 

ACTING ASSISTANT SECRETARY ZEYA: Thank you, Mr. Secretary, and good morning, 

everyone. As in years past, I’d like to take a few minutes to share some of the major 

developments we found in this year’s Human Rights Reports, and then I’d be happy to answer 

some of your questions. 

[…] 

For more details, I’d encourage members of the press and audiences all over the world to delve 

into the full reports online at www.state.gov or humanrights.gov. For now, I’d like to focus on 

several trends that stood out and have continued into this year. 

First, as President Obama declared at the UN General Assembly last September, a growing 

number of countries are cracking down on civil society and restricting the freedoms of 

association and peaceful assembly. Evidence of this reality is apparent in every corner of the 

globe:  

[…] 

Now, two months into 2014, the trend persists in Venezuela, where the government continues to 

stifle dissent through force and restrict information sharing on television, radio, and the Internet. 

And it continues in Russia, where the government just sentenced seven of the Bolotnaya 

protestors to between two and four years in jail in a politically motivated trial. 

In Ukraine, however, when a sustained, civic protest movement calling for government 

accountability and reform was met with increasing violence, former supporters of the 

government broke with their party to come together with the opposition in the national 

legislature. In response to the violence, the parliament established a government, revised the 

constitution to create checks and balances, and committed to early presidential elections. These 

are the first steps to help the country move beyond the current crisis and pursue the more 

democratic and prosperous future that the people of Ukraine deserve. The power of the people 

has rarely been as evident as it has been in Ukraine this winter and this week. 

At the same time, 2013 witnessed another troubling reality. When voices are stifled through 

intimidation, violence, or even indifference, societies suffer. Too many countries placed 

restrictions on free expression both in the streets and online. 

[…] 

Release of the 2013 Human Rights Report: Ukraine 

 

*** 

Excerpts on Ukraine from Remarks by Secretary of State John Kerry On the Release of 

the Annual Country Report on Human Rights 

U.S. DEPARTMENT OF STATE, Office of the Spokesperson 

February 27, 2014 

Press Briefing Room 

Washington, D.C. 

 

SECRETARY KERRY: Well, good morning, everybody. Excuse me. I’ve got a little allergies 

this morning, I think. 

http://www.state.gov/
http://ukraine.usembassy.gov/statements/statements/hrr-release.html
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I’m delighted to be here this morning for the second Human Rights report that I have issued as 

Secretary, and I’m particularly pleased to be here with our Acting Assistant Secretary for 

Democracy, Human Rights, and Labor, Uzra Zeya, who as I think all of you know, is performing 

these responsibilities in the capacity as an interim assistant secretary but who has done just a 

spectacular job and has led the Department in a year-long process to track and make the 

assessments that are reflected here. So I thank her for a job particularly well done on this year’s 

Human Rights Report. 

The fundamental struggle for dignity, for decency in the treatment of human beings between 

each other and between states and citizens, is a driving force in all of human history. And from 

our own nation’s journey, we know that this is a work in progress. Slavery was written into our 

Constitution before it was written out. And we know that the struggle for equal rights, for 

women, for others – for LGBT community and others – is an ongoing struggle. And it’s because 

of the courage and commitment of citizens in each generation that the United States has come 

closer to living up to our own ideals. 

Even as we come together today to issue a report on other nations, we hold ourselves to a high 

standard, and we expect accountability here at home too. And we know that we’re not perfect. 

We don’t speak with any arrogance whatsoever, but with a concern for the human condition.  

Our own journey has not been without great difficulty, and at times, contradiction. But even as 

we remain humble about the challenges of our own history, we are proud that no country has 

more opportunity to advance the cause of democracy and no country is as committed to the cause 

of human rights as we are.  

This year’s report, we think, is especially timely. It comes on the heels of one of the most 

momentous years in the struggle for greater rights and freedoms in modern history. 

[…] 

In Ukraine, as we all just saw in real time in the last days, tens of thousands took to the streets to 

demonstrate against the power – to demonstrate again the power of people to be able to demand 

a more democratic and accountable governance, and to stand up even against those who would 

sniper from roofs and take their lives in the effort to have their voices heard. 

[…] 

This year there is actually another name on all of our minds, and that is, of course, the first 

Human Rights Report since the passing of one of the most courageous individuals of all time, 

Nelson Mandela. Mandela was more than an inspiration; he was a model. All over the world, I 

have been in homes and offices where his unmistakable face was on posters and prints. I’ve met 

so many young kids named Nelson in Africa, but in so many other places where people are 

aspiring for real change. His influence was just that powerful. Even in his absence, the example 

that he set will long endure. We carry on his work for those who are walking picket lines, who 

are sitting in prison cells sometimes unknown to anybody except their family, who are protesting 

from Cairo to Caracas to Kyiv. 

And we have to ask ourselves, as we do this: If we don’t stand with these brave men and women, 

then what do we stand for and who will stand with them? And if we don’t give voice to those 

who are voiceless, then who do we speak for and who will give voice to them? The demand for 

human dignity I believe, President Obama believes – I think all of us believe in this country – is 

unstoppable. And today we reaffirm our commitment to stand with the many who seek dignity 

and against the few who deny it. 

That’s how we live up to our ideals. That’s how we will meet the demands of this moment. 

That’s how we will build a more stable and peaceful world.  

[…] 

 

*** 

Remarks by Secretary of State John Kerry With German Foreign Minister Frank-Walter 

Steinmeier After Their Working Lunch 

U.S. DEPARTMENT OF STATE, Office of the Spokesperson 
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February 27, 2014 

Benjamin Franklin Room 

Department of State 

 

SECRETARY KERRY: Good afternoon, everybody. It’s my great pleasure to welcome 

Foreign Minister Steinmeier of Germany to Washington this afternoon. And I’m really happy to 

be able to do this because the foreign minister and Chancellor Merkel gave me a terrific 

welcome and hosted me in Germany about a month ago, and it’s nice to be able to return the 

favor so quickly. The chancellor will be here for – through tomorrow and he’ll have a series of 

meetings in Washington on a number of the topics we discussed today, and we very much 

welcome Chancellor Merkel’s upcoming visit. Our nations are both old friends and close friends, 

and we have the ability to talk candidly with each and to find a way to cooperate together on 

critical issues that engage both of us.  

Frank-Walter and I spoke candidly about how we can continue to move beyond some of the 

current tensions that have existed and to deepen our transatlantic ties. And I appreciate the 

conversation that we’ve just had enormously. We had the opportunity to discuss our bilateral 

relationship at length, including finding the right balance between security of our citizens and the 

privacy of our citizens. And that is a discussion which the foreign minister will continue while 

he’s here in Washington and particularly tomorrow have a couple of meetings on it.  

At the direction of President Obama and Chancellor Merkel, we’ve been discussing additional 

steps to strengthen our intelligence cooperation, and we are going to continue that conversation 

in the months ahead. And I certainly appreciate the serious and appropriate way in which 

Germany is engaged with us in that discussion.  

We discussed today how to deepen and broaden our existing partnership with respect to a 

number of global challenges, cybersecurity being one of them, obviously. And our experts are 

going to meet tomorrow morning on that.  

Obviously, Ukraine is at the forefront of our minds, and we spent a fair amount of our lunch 

talking about Ukraine. I’m very grateful to the foreign minister for his leadership, his personal 

leadership, his engagement with several other foreign ministers who went to Kyiv and become 

engaged and helped to shape, particularly with Foreign Minister Steinmeier’s leadership, the 

agreement that was reached.  

The United States really is appreciative of that kind of leadership. It’s a shared burden, and I 

know that together with our French and Polish colleagues – and I talked earlier today with Polish 

Foreign Minister Radek Sikorski – together we were able to make – create a framework within 

which this change was able to be carried out after the huge violence that took place in a mostly 

peaceful way after that.  

Today, the Rada voted overwhelmingly to approve a new transition government – technical 

government, importantly – and that technical government will serve until the election can be held 

in May. We – the United States welcomes this development and we look forward to working 

closely with this transitional government.  

This morning, I called Foreign Minister Lavrov and we talked at some length about the transition 

and the events in Ukraine and in the region. And I asked specifically that Russia work with the 

United States and with our friends and allies in order to support Ukraine, to rebuild unity, 

security, and a healthy economy. And we also discussed the very tense situation in Crimea. I 

think it’s very important to underscore that Foreign Minister Lavrov relayed to me directly from 

President Putin a reaffirmation of the conversation that President Putin had over the weekend 

with President Obama. And he stated that both the military exercise which has been conducted is 

not related to the Ukraine and was previously scheduled, but also – importantly – reaffirmed 

President Putin’s statement that Russia will respect the territorial integrity of Ukraine.  

And we believe that everybody now needs to step back and avoid any kind of provocations. And 

we want to see in the next days ahead, obviously, that the choices Russia makes conform to this 

affirmation that we received today. We are also making the same point about reducing tensions 
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in Crimea to the Ukrainians, and it is very important that the process continue in a thoughtful and 

respectful way. 

Let me also reiterate that as we see this technical government come into place, I want to confirm 

that the United States supports and welcomes this democratic step that has been taken today by 

the Rada to create this transitional technical government. And we look forward to working with 

this new government to restore national unity, security, and the protection of the rights of all 

Ukrainians, and that includes all minorities. We also strongly support the new government’s 

decision to work closely with the IMF in order to stabilize the economy, and we will support 

these efforts that provide bilateral support in conjunction with the IMF program. And that is our 

objective over these next days.  

Frank-Walter and I also discussed other regional issues, including our shared interest in 

completing the ambitious Transatlantic Trade and Investment Partnership. The United States and 

Germany already enjoy very strong economic ties, but we both know that TTIP would lead to 

even more investments, more innovations, more trade, and ultimately more jobs with more 

economic growth in our countries as well as throughout Europe. 

And finally, we discussed our shared efforts to promote peace and stability around the world. 

The United States welcomes Germany’s growing role in addressing global challenges. We really 

value Germany’s support in Afghanistan, where Germany’s ISAF contributions have been 

essential, along with their commitment to a post-2014 NATO mission and their financial support 

for the Afghan security forces.  

We also value Germany’s support in the Middle East. Chancellor Merkel just made a trip to the 

Middle East, and I am enormously appreciative for the support that Germany is giving to the 

Middle East peace process and their continued interest and effort to try to help not only support 

us in that but bring about a final status agreement.  

We also are very appreciative for Germany’s key role as a P5+1 member in the effort to try to 

reach agreement with Iran over Iran’s nuclear program. And we talked a little bit about that and 

the prospects for that over the next days. Germany joins us in making clear to everybody that 

Iran is not open for business, that the sanctions regime continues, and that we will maintain unity 

within the P5+1 as we proceed forward in this negotiation.  

We value also Germany’s increasing international pressure on the Assad regime to bring about 

an end to the horrific war in Syria, and we talked about some of the challenges that we face with 

respect to the road ahead. 

So Frank-Walter, you said recently that Germany is just too big to comment on world events 

from the sideline, and I want you to know that we couldn’t agree more. We all need Germany as 

a partner in these efforts. We need you on the field and engaged, and we welcome that. In 

Munich, I called for a transatlantic renaissance starting in 2014, and today I want to underscore 

that the renewal that we need is also an important strengthening of the relationship and 

engagement between Germany and the United States. 

So I look forward to continuing to work closely on the wide range of issues that face our 

countries, the region, and the world, and we’re grateful to have a strong partner like Germany in 

that effort. Thank you, sir.  

FOREIGN MINISTER STEINMEIER: (Via interpreter) Thank you, not only for inviting me 

here but also for the very friendly words you found right at the beginning of this press 

conference. I’ve only been in office for roughly 10 weeks, and we’ve met quite often, given the 

shortness of my term in office. We’ve met in Geneva and in other parts of the world. I am 

delighted about that, and I would wish to see that frequency be kept up.  

But of course, the frequency of our exchanges is also tied to the international challenges we have 

to confront these days. Thus I would like to begin by thanking you for the initiative you have 

taken to make sure that the two-state solution for the Middle East can become a reality. Many 

efforts had been undertaken in the past that have failed, and I’m happy to see that you are 

engaging like hardly any other person. You are putting your political career at stake in a way, 

working for this two-state solution, engaging with energy and stamina, trying to convince both 
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sides, trying to be successful where others failed before you. I very much hope that both parties 

in the Middle East – the Israeli Government and the Palestinian leaders – are aware of the fact 

that this provides an opportunity that both have to seize. They have to do that and they owe it to 

their respective peoples. 

Now, in the immediate vicinity of Israel and Palestine, a dangerous conflict has arisen where 

until now we have not succeeded in putting an end to the bloodshed. The number of casualties of 

people who have died in the war in Syria is going into the thousands, and especially the 

neighboring region is affected, for refugees are fleeing to Lebanon, to Jordan, to Turkey, 

millions of them. And the suffering is immeasurable and it continues. The conflict is hardening 

and it is no longer only a battle between the government and the opposition of Syria, but it is a 

battle, a fight between different groups of the opposition. 

We should take that as a warning, a word of caution to us to make sure that the Syria conference 

that in Geneva has not brought the hoped-for success – that this conference ought to continue, 

and we ought to apply greater strategic strictness in doing so. Mr. Brahimi, who is heading the 

negotiations, happens to be in Germany right now. We are in close touch with him and we are 

trying to convince both sides, all parties involved, of the need for a new beginning in order to see 

that the talks which have proven – have not proven successful so far can succeed at the end of 

the day. 

Some of the parties involved in the Syria conference have to do their bit. We have to impress 

upon them that they cannot use their negotiations in order to simply play for time. They both, in 

the face of the suffering of the people of Syria, have to do their bit. They have to give access to 

humanitarian aid organizations so that they can reach out to the threatened parts of the 

population. And we very much hope that at least in parts of the country, a ceasefire can be 

agreed upon. 

Of course, these days, there is one issue that is dominating our agenda and is very much on our 

minds. John Kerry mentioned it and made a decisive reference to the ongoing development in the 

Ukraine. The bloodshed in Ukraine has been stopped and we are all happy and relieved to see 

that that is the case. But nevertheless, Ukraine continues to be a major challenge. In the last few 

days since the agreement was signed between the political leadership and the opposition in 

Ukraine, we have witnessed that. We have seen a stormy development going far beyond the 

timeline that we had set ourselves only a week ago. 

Today, an interim government has been appointed, mainly a government consisting of 

technocrats. That is good. We wanted to see a government in power quickly, speedily, that not 

only assumes responsibility for the decisions that have to be taken, but that can also act as a 

partner for negotiations with the international community, also when it comes to assessing the 

need for support and aid and financial support. 

I underline what John Kerry just said – it’s not sufficient to form a government as such. The 

government now has to prove or furnish proof of the fact that it is the government of the whole 

of Ukraine – the north, the south, the east, and the west – that they actually stand up for those 

parts of the country. I, for one, believe that legislative measures to insure the disadvantaged 

minorities in the Ukraine, as have been taken recently, have to be made redundant. We have to 

make sure that that is the case. What has to be done now – and I hope that all the parties involved 

attend to this – is to ensure the territorial integrity of Ukraine. If one were not to attend to that, 

we would create tension and create instability in the region as a whole, and we cannot allow that 

to happen.  

This is why both of us – the United States of America and Germany – place great value on the 

fact that given the critical situation, the country, the Ukraine – Ukraine is given some breathing 

space, a reprieve in order to stabilize the situation on the ground. It ought not to be our ambition 

at this particular point in time to draw the Ukraine – draw Ukraine towards the west or the east, 

Russia to the east, we, the European Union, through the west. Ukraine needs a reprieve, as I said. 

They need time to find footing again. 
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We ought to strive hard as Europeans with our partners in Europe, with the United States, with 

the IMF, hopefully also together with Russia, to make sure that the country – that Ukraine is 

given and granted the financial assistance it dearly needs in order to not be left behind in the next 

few days.  

Dear John Kerry, we’ve been able to talk about all these matter in a sense and spirit of trust and 

confidence because we’re working on the foundation of a long, traditional partnership. It has 

grown over the decades and the years. It is based on shared values. It is a foundation that allows 

us to also sometimes disagree and to openly speak about it. This is why we use the opportunity 

today to also speak about the recent reporting over the last few weeks and months regarding 

activities – or, rather, surveillance activities, eavesdropping and monitoring the mobile phones of 

members of the German Government and others. We talked about it. And we both agree that we 

cannot leave it at that between both administrations. We have taken note of the fact that we have 

different views as regards the meaning of security and privacy, and I think we have to talk about 

this in a spirit of seriousness.  

I am very happy to see you, and I’m grateful to you, John. I’m happy to see that the debate that 

has been mainly led by the media now leads us to a serious dialogue involving all the 

stakeholders, involving also members of civil society, a bilateral cyber-dialogue, which is to be 

initiated starting today. I know that the United States are quite ambitious as far as that is 

concerned; I will have the pleasure to meet with John Podesta tomorrow who is responsible for 

the review of big data and the future of privacy here in the United States. I believe that that will 

provide us this – provide us with the forum to talk about our different views, but also work 

together – let us work together in order to define privacy and protection of civil liberties.  

I’m also delighted to see that though we have a conflict here in our bilateral relations, we are 

both working hard together. You spoke of the renaissance, and I think part and parcel of that 

renaissance is a very ambitious project we’re negotiating right now. TTIP, I believe, constitutes a 

major opportunity we ought to seize. It’s not about uniformity. This is not what it is about, TTIP. 

Rather, we want to maintain and protect diversity in Europe amongst the individual European 

countries and the United States. But what we want to do is to do away with hurdles, which make 

it more difficult to reach out to each other. That’s the more difficult part of it. And we’re trying 

to achieve this in a spirit of great transparency as far as the Europeans are concerned with regard 

to publishing where we are making progress in the negotiations. And I hope that we will be able 

to take our public along, our people along on that path.  

Thus, we had a very substantial agenda internationally, but also bilaterally – a very busy 

schedule. We’ve met four times in the last four weeks, and I think it won’t be – we will keep up. 

We will keep up that interval in the next few weeks to come. Thank you. 

MS. PSAKI: (Inaudible) will be from Catherine Chomiak of NBC News. 

QUESTION: Thank you very much. Mr. Secretary, just a follow-up on Ukraine on two things 

that you mentioned in your remarks. On the Crimea region, we saw armed gunmen seize the 

parliament building and raise the Russian flag. Did Mr. Lavrov give you assurances that they 

were in no way operating under the auspices of the Russian Government?  

And also on the troop movements, whether they were pre-planned or not, it’s hard to see how 

this doesn’t increase tensions in that region. How concerned are you by these exercises, and did 

you ask Mr. Lavrov to postpone or scale down them? And today, Mr. Yanukovych said that he’s 

still the lawful president of Ukraine. What do you say to that? 

And to Mr. Foreign Minister, how much money is the EU willing to give Ukraine to stand up its 

economy? Thank you. 

SECRETARY KERRY: Well, Catherine, with respect to the events and the takeover of the 

Rada today, yes, of course, we talked about it. And he has said – he indicated to me that he’d 

actually watched it on TV and he’d seen what had happened, but he disclaimed that they had 

anything to do with any formal Russian initiative. And on the contrary, they’re concerned about 

it, and he expressed a concern about it. 
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They at least expressed concern that they do not want to see a breakdown into violence and into 

any kind of sectarian initiative, and I think they understand that to keep faith with their 

affirmation about protecting the territorial integrity, you can’t be encouraging a separatist 

movement or some other effort. The – I indicated to him that the minister of defense acting at 

that point in time was traveling to the region in order to indicate that they were fully prepared to 

live up to the Sevastopol port agreement with Russia. They had no intention of changing any of 

the existing laws or agreements, and that they fully intended to uphold the rights of all 

minorities. 

And we talked today with Foreign Minister Steinmeier about one entity or another. There are 

several that have been proposed that might be able to be engaged in Ukraine to help in any kind 

of mediation and resolution of these kinds of questions. With respect to – but I think we all have 

to understand that nowhere is there a greater connection to or link to Russia in several different 

ways than there is in Crimea, but that as the days unfold, this should not become a tension or a 

struggle between the United States, Russia, East, West, et cetera. This is about the people of 

Ukraine being able to make their decisions. And I said that to the foreign minister, and the 

foreign minister confirmed that this is about the people of Ukraine writ large, not one group or 

another. So that’s what we’re focused on. 

With respect to the fleet and exercises, I don’t think that they are so long or prolonged that it is 

something that is going to have an impact on the events there. And I think the very specific 

message from President Putin is one that we need to process. But as I said earlier, we will look to 

Russia for the choices that it makes in the next days for their confirmation of these statements. 

Statements are statements, words are words. We have all learned that it’s actions and the follow-

on choices that make the greatest difference.  

So we will watch very careful and very hopefully that Russia will join us in the effort to help 

shore up the economy, hold the country together, and provide a road forward. We are absolutely 

ready, all of us, to welcome Russia to the table of creating a democratic, pluralistic, fully 

inclusive Ukraine according to what the people of Ukraine are defining. It’s not our choice. It’s 

not Russia’s choice. It’s the choice of the people of Ukraine. And they spoke very clearly when 

their legislature voted to impeach the existing president and to move on to a new technical 

government. This was their movement, spontaneous, speedy, definitive, without any 

encouragement from the outside. In fact, I think most of us were taken quite by surprise by those 

events.  

So that said, with respect to Mr. Yanukovych, Mr. Yanukovych left the field of engagement. He 

voluntarily departed, and he signed an agreement, and then without signing the law that was the 

precondition to the implementation of the rest of the agreement, he departed and took off to parts 

unknown and was unavailable to those of us who were trying to reach him. The Vice President 

of the United States had a call in to him for some 12 to 14 hours, unanswered. So I think it is 

clear that events have now overtaken whatever legitimacy he claimed. There is now a 

government, and we are looking forward to working with the government that was appointed by 

the legitimately elected members of the legislature and through their legitimate process.  

FOREIGN MINISTER STEINMEIER: (Via interpreter) The political future is in the hands of 

the Ukrainians. It is for them now to decide about their future, and I hope they will do so in a 

way that will allow for an inclusive government that considers itself to be responsible for the 

people of the country as a whole. As far as economic support is concerned, I don’t think the 

people of Ukraine will be able to master the challenge on their own. Too many negative 

decisions and faulty decisions have been taken by the previous government, and Ukraine finds 

itself in a dire economic situation, and I don’t think they can master that challenge on their own. 

But I’m not only looking to Ukraine when I’m saying what I’m going to say now. I think this 

would also be true for each and every one of us. Given the situation of the country and the depth 

of the economic crisis, anyone present here would be challenged in a way he could not cope on 

his own. Thus it would be good for all of us to get our support coordinated. Let us all come in 

and help the IMF, the United States of America – I will meet Christine Lagarde tomorrow 
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morning. Hopefully, Russia will come in and help. We hope they also will engage in the efforts 

to stabilize the economic situation in Ukraine. No one will benefit from this country teetering on 

the brink of bankruptcy. We need political stabilization to be accompanied by economic 

stabilization. 

Before coming to the question you put to me, how much is the European Union going to make 

available, before I address that question, we will have to figure out how much Ukraine needs. 

We have heard many different figures being placed on the table. It’s difficult for anyone to give 

you an exact idea of how much Ukraine needs. Yanukovych has kept the figures hidden under 

his desk. We very much hope that the new prime minister of Ukraine happens – who happens to 

be a former head of a central bank, and I think thus he will be much better suited than many 

other people to assess the situation.  

I’m pleased, though, that Christine Lagarde has already announced that a team of experts of the 

IMF will leave already tomorrow in order to provide us with the respective data and give us an 

idea of the dimension of the challenge we have to address. I hope that the IMF stands ready to 

provide funds from a kind of emergency fund. Quick assistance is what’s required. I heard – I 

was delighted to hear that the United States are also standing ready to assist, roughly $1 billion, 

and the European Union would probably also follow suit about the same amount of funds. 

Right now – and I beg your understanding for the fact – we are at a point where we have to admit 

that these decisive steps have only been taken in the last few days. And the international 

organizations, the European Union, all the countries are still trying to identify what best to do. 

But I think we’re all quite aware of the responsibility we have to bear and the need for assistance 

to be granted by us. 

MS. PSAKI: The next question will be from Martin Klingst of Die Zeit. 

QUESTION: Thank you very much. Mr. Secretary, Mr. Foreign Minister, do you both trust 

President Putin? And vice versa, can he trust you? What are you going to – what are you willing 

to offer him that you keep Russia engaged?  

And is Ukraine’s possible membership in the EU and NATO still on the table, or do you think 

also about other options, like Mr. Brzezinski, the Finland option, keeping Ukraine or taking 

Ukraine as a member into the EU but keeping it out of NATO? And what can you do to support 

the respect for minorities in Ukraine? Are you willing to link the support to economic support?  

And are you going home, Mr. Foreign Minister, with concrete offers of confidence-building 

measures regarding NSA and the surveillance matters? Do you have anything concrete in your 

hand to calm the German public? Thank you. 

FOREIGN MINISTER STEINMEIER: (Via interpreter) First, as regards Ukraine, I think you 

will understand that we are trying whatever we can in order to make sure that we get our acts 

together and that we don’t sort of split up international responsibility and everyone is to pursue 

his or her individual interest. That is what I tried – is the point I tried to make at the beginning. 

Let’s not focus on attracting the Ukraine, attracting Ukraine more to the East or the West. This is 

not the task at hand. This is not the central task we have to attend to. This is not what I would 

identify as the basic needs of Ukraine.  

This is also why we have undertaken manyfold efforts – I am one of the people who’ve done so 

– to tell Ukraine that the end of the bloodshed and our endeavors to bring that about was not 

directed against Russia in any way. I think it was something that had to be done. We wanted to 

avoid a civil war in Ukraine. Preventing such a civil war ought also to be in the interest of 

Russia, and thus I appeal to Russia, I urge Russia, to also participate in the endeavors that will be 

undertaken now.  

I know that there are expectations on the part of minorities, especially on the part of the Russian 

minority in Ukraine. They want their rights to be respected. And I believe that protecting the 

rights of minorities is something that the new government has to provide for and has to be very 

clear and outspoken, not only in their words but also with the respective legislative action. In the 

coming days we will be in a position to see whether it will be possible to make sure that the 
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international community, in conjunction with Russia, will work in the same direction and stand 

side by side in order to impress this upon Ukraine. 

As regards your second question, if you were referring to the fact that I had come here expecting 

that this was the way in which the day* ought to go and that John Kerry would then hand over a 

signed no-spy agreement to me saying me – saying to me at the same time, good that we talked 

about it, this is not what brought me here. And the last few weeks and months have made it clear 

that this a bit more complicated than that, and this is why I said we have to realize that at this 

point in time we don’t always agree, we do have different assessments as regards the importance 

of privacy and security and granting civil liberties. We have different perspectives, different 

assessments. But in making that point, I am not going to say that we have to begin negotiating a 

bilateral no-spy agreement, but we have to talk about the fact that we are not always in 

agreement here, explain our point of view, describe our arguments. Our arguments are not 

always shared by the other side, but there will be points where we perhaps won’t ever be able to 

agree 100 percent.  

This is why I said, given the efforts that have been undertaken in the past and that will no doubt 

continue in the weeks and days to come in the framework of the European Union, negotiating 

with the United States on a data protection agreement and negotiations that will continue 

between the European Union and the United States of America about adding to and 

complementing the Safe Harbor Agreement. But alongside with these endeavors we have to have 

an honest and frank dialogue about the future of protecting privacy in the age of the internet. 

And I’m happy to see that the American side has accepted that wish that we have expressed and 

is willing to talk to us about this, not only at the level of the respective administrations’ 

governments, that is, but also involving the stakeholders and civil society in that dialogue.  

SECRETARY KERRY: I’ll just comment very quickly on the last part of the foreign minister’s 

answer to your question, and I just want to make it clear from an American perspective. When I 

was in the United States Senate, I was a coauthor, with Senator John McCain, of the Internet 

Privacy Act. And I also was a powerful proponent for internet neutrality. And I have always 

maintained that it is critical to have an internet that has an open architecture. And that’s the way 

the internet works most effectively. That’s the way most of our countries will be well served.  

At the same time, I well understand the need to have a balance. I mean, as the author of the 

Privacy Act, where we were clearly trying to prevent – protect people, I’m more than acutely 

aware of the need for people to have their information, their rights, protected, their information 

protected. Their personal protection, their medical, all of that, needs to be protected. But I’m also 

well aware that we live in a very dangerous world, that there are many people plotting very 

dangerous acts in all parts of the world. No one is free from this.  

Currently in Syria, there are in the – somewhere in the range of 7- to 11,000 foreign fighters. 

And those foreign fighters are learning the worst methods of persuasion – terror. And many of 

them will return to the countries from which they have come. And that includes many countries 

in Europe, it includes the United States, it includes Australia, it includes parts of the Middle East, 

South Central Asia, and Asia. And I’ve talked to leaders in those countries who are deeply 

concerned about what those people may do when they return to their country. 

So we have a global interest in trying to know what terrorists are going to do before they do it. 

There was information available to people before the events of 9/11. There were telephone 

conversations made back and forth and so forth. We believe there’s a balance that permits law 

enforcement and national security to be preserved in their interests and also to preserve privacy. 

There have been instances where it’s gone over a line. President Obama has said that. That’s 

why he engaged in the most far-reaching reevaluation and review of our practices, and that’s 

why he issued new instructions in order precisely to deal with this issue. 

So Germany does not have a protagonist here – an antagonist. We’re not adversarial. We have 

the same interest. And we want to make sure that all of our citizens are protected in both ways, in 

their privacy and in their security. And we believe there’s a balance, and we’re determined to try 
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to get at that through a reasonable and thoughtful discussion, and I appreciate the foreign 

minister’s approach to it.  

With respect to President Putin and the issue of trust and the question of what’s going to unfold 

with respect to Ukraine, let me say this. The conduct of foreign affairs is based on relationships 

and on discussions and the exchanges that leaders have, but it is not based solely on trust in any 

case that I know of. It’s always based on a concrete set of actions that people agree to take or 

agree to refrain from. We learned this a long time ago with Ronald Reagan and Gorbachev, 

where they said trust but verify. In this case, we’re not just – and I said this in my last answer – 

this is not about words. It’s about actions. And we will look in the days ahead to see the 

confirmation of the words in the choices that are taken, and I think we’d be naive otherwise.  

But I don’t want to suggest that when the leader of a country tells you he’s going to do or she is 

going to do something, that you shouldn’t take some value in that and try to work with it. That 

doesn’t mean that’s all you’re relying on. And so we will work in the days ahead to come up 

with a process that assists all of us in guaranteeing a transition. 

And with respect to the reforms and the IMF and the protection of minorities, part of the IMF 

will rely on reforms. Reforms will have to be taken. And clearly, to the degree the Congress of 

the United States or others are going to be prepared to put either a loan guarantee or a direct 

budget assistance agreement on the table, it’s going to require that Ukraine is moving in a certain 

direction that is able to be understood and measured, that it’s accountable. And I think everybody 

will look for accountability as we go forward. 

But again, it’s important to note that these are just the beginning days. They’re always the most 

complicated. I think it is a good sign that within a few days the government has now been 

announced. It’s a technical government. We know some of the players who are involved in it. 

They are capable and they are people we believe we can work with effectively in order to get to 

elections so the people of Ukraine can make their decision. 

Final part of your question: With respect to the Association Agreement and with respect to 

NATO, obviously, the people of Ukraine have to make their decision. This is not our decision. 

This is their decision. That’s part of what prompted this upheaval in the first place. My counsel 

to Ukrainians – unasked for but nevertheless, I think, may be pertinent – would be to focus on 

the things that need to be focused on now. Let the election be about the choices of the future. 

That’s a good thing to have a platform on and to run on. It’s a good thing for the people to have a 

chance to vote for.  

And I think it would be good for all the parties concerned to allow some space here. This should 

not be solely about NATO or consolidation or association. This should be about the democratic 

process, the economy, the ability to protect minorities, the ability to pull Ukraine together. And I 

think they would be well served to hold off on those other issues until that choice has been made 

by the people and they have a government chosen by the people that is ready to move forward on 

those kinds of choices. 

MS. PSAKI: Thank you, everyone. 

SECRETARY KERRY: Thank you all. 

 

КАНАДА 

 

Canada Welcomes New Government of Ukraine 

February 27, 2014 

 

Foreign Affairs Minister John Baird today issued the following statement: 

“Canada welcomes the appointment of a new government today in Ukraine. After the trauma of 

the past three months and the loss of so many lives, the appointment of a legitimate government 

is a vital step forward in restoring democracy and normalcy to Ukraine. 
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“The new government of Prime Minister Arseniy Yatsenyuk offers a fresh start. We, along with 

the international community, expect that Ukraine’s sovereignty will be respected and its 

territorial integrity maintained. 

“We look forward to the next steps in Ukraine’s regeneration. Meaningful economic reform must 

be supported by the international community, including through key international financial 

institutions. Elections in May will consolidate the restoration of democracy. 

“We are confident that Ukraine’s new leaders know that to succeed, they must stay united, focus 

on governance, root out corruption and strive for inclusive national policies. 

“Canada is proud to stand beside the Ukrainian people in support of their move toward a more 

democratic government. We will continue to offer Ukrainians every assistance as they continue 

on the path toward security, democracy and prosperity within Europe.” 

 

НІМЕЧЧИНА 

 

Foreign Minister Steinmeier: “The new Government in Kyiv has to make sure it is there 

for all the people of Ukraine” 

27.02.2014 

 

Foreign Minister Steinmeier issued the following statement in Washington today (27 February) 

prior to his meeting with US Secretary of State John Kerry: 

 

Zusatzinformationen 

This is my fourth time seeing Secretary of State Kerry since I took office not that long ago. It 

goes to show that international challenges have been giving us a lot to do over recent days and 

weeks. Ukraine is one of those challenges. I am pleased that, as we had called for, a Government 

has been formed quickly that can now start work. 

Prime Minister Yatsenyuk has a lot of work ahead of him. It will be no easy task, neither in 

terms of the state of Ukraine’s finances nor with respect to the still turbulent political situation. 

The important thing now is for the new Government to ensure and prove that it is a Government 

for all the people of Ukraine, for the North, South, East and West, and to work with international 

institutions and the country’s neighbours to restore financial stability. I will be talking about that 

with the Americans today, and with the IMF tomorrow. We are also in discussions with Russia 

on the same subject. East and West should not quarrel about Ukraine’s future. On the contrary, 

all of Ukraine’s neighbours and everyone who has sympathy for its people seeing what they have 

gone through in recent weeks and months now need to help Ukraine towards a stable future. 

What matters now is that everyone should do their bit to support that path. 

It is important, before anything else, to have the IMF very swiftly send a group of experts to 

Kyiv to assess the needs of the financial situation. Ms Lagarde has already announced that this 

will happen, which I am very happy about. I will moreover have the opportunity tomorrow 

morning to speak to her about the IMF’s readiness to provide emergency assistance. The 

European Union is doing so, and, from what I have seen and heard, the US Government is 

prepared to make assistance available too. We are also talking to Russia about not withdrawing 

or cancelling relief funds it has pledged. If these four partners could pull together on the vital 

financial stabilisation, it would be a good start. 

No one can know just how great Ukraine’s financial needs are, as not even the new Government 

has had a chance to really go through the books. I think the first move now must be to organise 

transitional funding, and then investigate the fiscal requirements step by step for the long term. 

Ukraine mustn’t run out of steam now in this interim phase. 

 

*** 

GERMANY/UNITED KINGDOM 

Working together for a better Europe 
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London, United Kingdom 

 

Feb 27, 2014 

 

Chancellor Angela Merkel’s speech to the two Houses of Parliament in the Palace of 

Westminster focused on further developing the European Union. Germany and the United 

Kingdom should work with their partners to make the Union more effective and more viable, she 

said. <....> 

 

Almost like a miracle – European unification 

With European unification, the people of Europe learned from their bloody past. The founding 

fathers paired the will for reconciliation with the courage to make changes. And that is why 

today 28 member states can work together as equals to shape Europe. "Positive change is 

possible," declared the Chancellor. But if we fail to move forward we might easily find ourselves 

slipping backwards. 

Events in Ukraine have demonstrated how grateful the citizens of the EU should be for what has 

been achieved. The EU will stand by the Ukrainian people. 

Angela Merkel recalled the EU’s anniversary summit meeting in 2007 in Berlin. At that summit 

meeting the participants pledged to keep renewing and updating the political shape of Europe. 

<...>. 

 

ФРАНЦІЯ 

27/02/2014 – Paris – Point de presse 

Ukraine 

 

Q – La tension monte dans la Crimée ou le drapeau russe a été hissé au siège du gouvernement. 

Quelle est la réaction de la France aux derniers événements et les déclarations russes de ce matin 

? Est-ce qu’il y a des initiatives diplomatiques pour calmer la situation par exemple des 

discussions entre les 5 membres permanents du Conseil de Sécurité ? 

R – Ainsi que M. Laurent Fabius l’a indiqué à plusieurs reprises, la France est très attachée à 

l’unité de l’Ukraine. 

L’évolution de la situation en Crimée est préoccupante et nous appelons à l’apaisement des 

tensions. 

Les autorités françaises sont en contact permanent avec les autorités russes et ukrainiennes, ainsi 

qu’avec leurs partenaires de l’Union européenne. 

 

 

ОСНОВНІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

ОБСЄ 

 

Заява Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігоря 

Прокопчука щодо поточної політичної ситуації в Україні на засіданні Постійної Ради 

ОБСЄ  
27 лютого 2014 року 

 

Хотів би, насамперед, висловити глибоку вдячність державам – учасницям за їхній інтерес 

і готовність підтримати політичний та економічний розвиток України, при повній повазі 

до демократії, верховенства закону, прав людини та основних свобод. 

Український народ досі перебуває під впливом шокуючих подій минулого тижня, що 

супроводжувалися жорстокими вбивствами цивільних осіб, які хотіли щоб влада почула і 

відреагувала на їхні законні вимоги. Ці дні стали найтрагічнішими в новітній історії 
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України. Втрачено близько ста людських життів, поранено сотні людей – це страшна ціна 

українського народу за прагнення до побудови сильної , суверенної, незалежної і 

демократичної держави . 

У страшних умовах соціально-політичної кризи, були потрібні швидкі та ефективні 

заходи. Це було метою Угоди про врегулювання кризи в Україні, підписаною 21 лютого 

ц.р. Однак, фактичне усунення колишнього керівника держави від виконання своїх 

конституційних обов’язків створило перешкоди для належного виконання досягнутих 

домовленостей. 

На цьому фоні, Верховна Рада України як єдиний законодавчий орган та легітимний орган 

управління, прийняла на себе всю відповідальність за нормалізацію ситуації в країні та 

схвалила низку рішень, передбачених вищезгаданою угодою. Зокрема, конституційною 

більшістю голосів Парламент відновив дію Конституції України 2004 року, призначив 

дострокові президентські вибори на 25 травня 2014 року та розпочав процес формування 

уряду національної єдності. Ключові рішення Парламенту, що мали на меті нормалізацію 

ситуації в країні, були ухвалені конституційною більшістю народних депутатів, що 

представляють всі парламентські фракції, у тому числі фракцію Партії регіонів. 

Відновлення дії Конституції 2004 року означає , що Україна повертається до 

парламентсько-президентської республіки. Ця Конституція , зокрема, передбачає , що у 

разі відсутності Президента його обов’язки виконує Голова Верховної Ради. У цьому 

зв’язку, Український Парламент поклав виконання обов’язків Президента України до 

встановлення результатів дострокових президентських виборів на Голову Верховної Ради 

України. 

З метою підтримки законності і порядку , парламент призначив виконуючого обов’язки 

міністра внутрішніх справ , нових керівників Служби безпеки та Генеральної 

прокуратури. 

Правоохоронні органи, керуючись необхідністю посилити суспільну довіру до своєї 

діяльності, об’єднали зусилля з представниками громадянського суспільства для 

забезпечення громадського порядку та безпеки кожного громадянина. Вважаємо, що 

підстави для звинувачень у загрозах громадянським правам національних меншин та 

релігійних громад відсутні. 

Український парламент також прийняв ряд законодавчих актів, спрямованих на 

звільнення політичних в’язнів в Україні, що розглядається як значний крок на шляху до 

зміцнення демократичного характеру держави та її влади. 

Хотів би підкреслити, що, незважаючи на складний та безпрецедентний характер ситуації 

в країні, всі рішення Українського Парламенту були прийняті в рамках компетенції, 

відповідно до Конституції і законодавства України. Примітно, що більшість рішень були 

прийняті конституційною більшістю голосів, що відображає всеохоплюючий характер 

їхньої підтримки. 

Призначення нового уряду дозволить стабілізувати ситуацію завдяки всеосяжним 

зусиллям усіх політичних сил, не допустити подальшої ескалації, в тому числі у зв’язку з 

виникненням проявів сепаратизму, і поставить країну на шлях економічного відновлення і 

реформ. 

Ми закликаємо всіх наших партнерів, держави – учасниці ОБСЄ, чітко продемонструвати 

свою повну повагу до суверенітету і територіальної цілісності України відповідно до 

міжнародних норм і принципів, закріплених, зокрема, у Статуті ООН, Гельсінському 

Заключному акті та інших документах ОБСЄ . Особлива відповідальність в цьому 

відношенні лежить на державах, що надали гарантії безпеки України згідно з 

Будапештським меморандумом 1994 року. 

Враховуючи застереження, висловлені у зв’язку з відміною Закону України «Про засади 

державної мовної політики» від 2012 року, хотів би запевнити, що Україна діятиме 

виключно відповідно до своїх міжнародних зобов’язань, зокрема в рамках ОБСЄ, що 

стосуються захисту прав національних меншин і проводитиме політику, що сприяє 
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гармонійному розвитку українського багатонаціонального суспільства. Хотів би також 

нагадати у цьому зв’язку про серйозні зауваження до низки положень цього закону зі 

сторони Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин, який радив 

утриматися від схвалення законопроекту.  

На даному етапі Україна особливо зацікавлена у підтримці з боку міжнародної спільноти 

своїх зусиль , спрямованих на економічну стабілізацію та запобігання будь-яких загроз її 

суверенітету та територіальної цілісності. 

Ми вітаємо призначення посла Тіма Гульдіманна як Особистого посланника Діючого 

голови ОБСЄ по Україні. На цьому тижні він провів ряд зустрічей у Києві, у тому числі з 

виконуючим обов’язки Президента України та Головою Верховної Ради України. Ми 

сподіваємося , що в результаті цих консультацій будуть більш чітко визначені можливі 

сфери допомоги Україні з боку ОБСЄ.  

Українська сторона продовжує підготовку до візиту до України Представника ОБСЄ з 

питань свободи ЗМІ Дуні Міятович , що має відбутися наступного тижня. Ми вважаємо, 

що її візит сприятиме подальшому зміцненню нашої співпраці у питаннях, що стосуються 

просування свободи ЗМІ в Україні. 

Україна також готова вивчити питання щодо можливих сфер для посилення співпраці з 

Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин. 

У зв’язку з достроковими президентськими виборами в Україні 25 травня 2014 року, 

чинне українське керівництво прагне провести їх у вільний, справедливий та прозорий 

спосіб. Ми вважаємо , що ОБСЄ , зокрема Бюро з демократичних інституцій і прав 

людини, може зіграти важливу роль як у процесі організації виборів, так і в моніторингу 

виборчої кампанії. 

Дякую, пане Голово! 

 

*** 

United States Mission to the OSCE: Statement on Events in Ukraine 

As delivered by Ambassador Daniel B. Baer to the Permanent Council, Vienna 

 February 27, 2014  
The United States continues to monitor events in Ukraine – and obviously they are changing, as 

our Ukrainian colleague knows, hourly – particularly during this critical period of transition. We 

applaud the efforts of Ukraine’s new leadership towards building a coalition government and 

laying the ground work for early elections. We of course also followed the confirmation of the 

appointment of Andriy Deshchytsia as Acting Foreign Minister; obviously he’s well known to 

the OSCE family and well respected and we look forward to working with him again in his new 

capacity as well as continuing to work with the delegation here. We continue to stand with the 

Ukrainian people to help them build the strong, sovereign, and democratic country they deserve 

and clearly want.  

The United States commends Chairman-in-Office Burkhalter’s continued engagement on 

Ukraine, and notes that he has repeatedly confirmed the OSCE’s readiness to assist Ukraine in 

securing a peaceful way forward. We applaud the Chairmanship’s offers, and welcome the 

nomination of Ambassador Tim Guldimann to serve as the Chairmanship’s Personal Envoy to 

help assess Ukraine’s needs and develop potential measures of support. I take special note here 

of Ambassador Prokopchuk’s update on various areas in which the new government welcomes 

the assistance and engagement of the OSCE; we think this is a good step forward and also 

demonstrates the redoubled commitment of the Ukrainian authorities to OSCE principles. 

The United States reaffirms our commitment to the people of Ukraine. We strongly support 

Ukraine’s unity and territorial integrity – and I take note of Ambassador Prokopchuk’s recalling 

of the Budapest memorandum – and healthy relations with all of its neighbors, including Russia. 

We also emphasize the urgent importance of the Rada’s efforts to form a multi-party, technical 

government – that has been confirmed this afternoon – that represents all regions of Ukraine. 

Thank you, Mr. Chairman. 
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*** 

OSCE PA President reaffirms support for Ukraine’s territorial integrity 

COPENHAGEN 28 February 2014 

 

COPENHAGEN, 27 February 2014 – OSCE PA President Ranko Krivokapic today reaffirmed 

support for the territorial integrity of Ukraine and called on the country’s ethnic and linguistic 

groups to express themselves through peaceful means. 

“Ukraine is currently at an historical crossroads. However, political changes and developments 

in the country should in no way be used to challenge its territorial integrity. I call upon all 

stakeholders to avoid making decisions that encourage further political divisions,” Krivokapic 

said. 

“Instead, Ukraine’s ethnic and linguistic groups, in Crimea and elsewhere, must refrain from 

violence and work toward rebuilding their country. All in the international community should 

support that goal. At the same time, Ukraine’s leaders must steadfastly adhere to OSCE 

commitments regarding the protection of minority rights,” he added. 

The OSCE Parliamentary Assembly continues to closely monitor the situation. 

 

*** 

OSCE Chair-in-Office announces visit of Personal Envoy and High Commissioner on 

National Minorities to Crimea 

BERN 27 February 2014 

 

Bern 27 February 2014 – OSCE Chair in Office and Swiss Foreign Minister Didier Burkhalter 

has expressed his serious concern at on-going developments in Crimea and announced a visit by 

his Personal Envoy Tim Guldimann and OSCE High Commissioner on National Minorities 

Astrid Thors within the coming days. 

"I urge everyone concerned to exercise responsibility and caution in this precarious situation, and 

call on all sides to take all necessary measures to avoid further escalation and refrain from 

violence, “ Burkhalter said. 

 

The Personal Envoy received strong support for an OSCE role in overcoming the crisis by the 

various parties he met during the last three days. The Envoy and the OSCE High Commissioner 

on National Minorities Astrid Thors will travel to Crimea in the next few days to bring their 

skills and expertise to bear on the situation. Successive High Commissioners have been engaged 

in Ukraine since the early 1990s. 

 

ПА ОБСЄ 

 

OSCE PA President reaffirms support for Ukraine’s territorial integrity 

COPENHAGEN, 27 February 2014  

 

OSCE PA President Ranko Krivokapic today reaffirmed support for the territorial integrity of 

Ukraine and called on the country’s ethnic and linguistic groups to express themselves through 

peaceful means. 

“Ukraine is currently at an historical crossroads. However, political changes and developments 

in the country should in no way be used to challenge its territorial integrity. I call upon all 

stakeholders to avoid making decisions that encourage further political divisions,” Krivokapic 

said. 

“Instead, Ukraine’s ethnic and linguistic groups, in Crimea and elsewhere, must refrain from 

violence and work toward rebuilding their country. All in the international community should 
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support that goal. At the same time, Ukraine’s leaders must steadfastly adhere to OSCE 

commitments regarding the protection of minority rights,” he added. 

The OSCE Parliamentary Assembly continues to closely monitor the situation. 

 

ЄС 

 

Фюле закликав Росію визнати право України обирати свій шлях  

27/02/2014 

 

Виступаючи 26-го лютого на пленарному засіданні Європейського Парламенту в 

Страсбурзі, Єврокомісар з розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле 

говорив відповідь ЄС на ситуацію в Україні. 

За словами Комісара, ті зміни, які відбуваються в Україні, накладають більшу 

відповідальність на новий український уряд, який має «здійснити ті зміни, про які люди 

питали і за які люди боролися». Вони також накладають «більшу відповідальність на 

Європейський Союз щодо розширення нашої допомоги та експертної підтримки – для 

забезпечення того, щоб ці зміни стали на надійний фундамент та були стабільними». 

Фюле також наголосив на потребі знаходження надійного розв’язання політичної кризи. 

Для цього, на його думку, потрібні три основні кроки: 

«По-перше, всеосяжна конституційна реформа, яка має розпочатися негайно та має 

завершитися до вересня і яка буде істотно спиратися на відповідну експертну підтримку з 

боку Венеціанської Комісії, 

По-друге, формування нового інклюзивного уряду, 

По-третє, забезпечення умов для вільних і справедливих виборів, також у близькій 

співпраці з Венеціанською Комісією та з ОБСЄ». 

У своїй промові Фюле також торкнувся російського питання. За його словами, «Росія має 

шанс стати частиною зусиль щодо повернення стабільності й заможності до України, 

зокрема стати частиною координованих міжнародних зусиль для допомоги Україні 

відповісти на економічні виклики». 

За словами Комісара, «це вимагатиме визнання суверенного права народу України 

здійснити свій вибір щодо свого майбутнього. Йдеться як про вибір внутрішньої політики, 

так і про вибір, який стосується зовнішньої політики. Росія тільки виграє від успіху 

України; але вона ризикує істотно програти, якщо Україна зазнає невдачі. Ми готові тісно 

працювати з Росією – сусідом нашого сусіда – аби забезпечити її конструктивну роль в 

майбутньому Україні». 

 

*** 

Резолюція Європейського Парламенту щодо ситуації в Україні від 27 лютого 2014 

року 

27 лютого 2014, 20:55 

  

Європейський Парламент, 

– беручи до уваги свої попередні резолюції щодо європейської політики сусідства, 

«Східного партнерства» та України та, особливо, у зв’язку зі своєю резолюцією від 6 

лютого 2014 року; 

– беручи до уваги свою резолюцію щодо підсумків Вільнюського саміту та майбутнього 

«Східного партнерства», особливо стосовно України від 12 грудня 2013 року; 

– беручи до уваги висновки Європейської Ради від 19-20 грудня 2013 року; 

– беручи до уваги висновки надзвичайного засідання Ради ЄС у закордонних справах від 

20 лютого 2014 року; 

– беручи до уваги пункт 110(2) та (4) свого Регламенту;  
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A. оскільки з часу рішення Президента та Уряду України призупинити підписання Угоди 

про асоціацію сотні тисяч людей спонтанно вийшли на вулиці по всій країні на підтримку 

європейської інтеграції; оскільки у Києві демонстранти мирно зайняли Майдан 

Незалежності, закликаючи до рішучих політичних змін, щоб змусити Уряд переглянути 

своє рішення; 

  

B. оскільки влада Президента Януковича очевидно порушила закон, надавши силам 

безпеки дозвіл на використання бойових патронів проти протестувальників і розмістивши 

снайперів на дахах навколо Майдану Незалежності, який, починаючи з листопада став 

епіцентром антиурядового та проєвропейського протесту; оскільки протестувальників і 

простих спостерігачів вбивали на вулицях Києва, що викликало міжнародне обурення та 

засудження; 

C. оскільки у той же час три міністри закордонних справ з ЄС прибули до Києва, 

намагаючись виступити посередниками між Президентом Януковичем і опозицією для 

пошуку компромісного рішення ; оскільки вони змогли сприяти досягненню угоди про 

дорожню карту мирного і демократичного виходу з кризи; беручи до уваги, що 

Спеціальний посланник Росії також сприяв досягненню цієї угоди, хоча і не підписав її; 

D. оскільки, як наслідок, ЄС прийняв рішення ввести цільові санкції, в т.ч. замороження 

активів і візові обмеження проти тих, хто відповідає за порушення прав людини, 

насильство та застосування надмірної сили; беручи до уваги, що держави-члени ЄС також 

домовилися призупинити експортні ліцензії на обладнання, яке може використовуватися 

для внутрішніх репресій і провести переоцінку експортних ліцензій на обладнання, 

охоплене спільною позицією 2008/944/CFSP; 

E. оскільки жителі Львова і Донецька виступили з ініціативою використовувати, 

відповідно, російську та українську мови у повсякденному житті 26 лютого на знак 

солідарності та єдності всієї країни; 

F. оскільки Верховна Рада прийняла постанову від 21 лютого 2014 року, яка заборонила 

проведення «антитерористичних» операцій і вимагала виведення сил безпеки з центру 

Києва; оскільки, зробивши це, Парламент продемонстрував свою рішучість у тому, щоб 

відігравати головну роль і взяти ситуацію в країні під контроль; оскільки через день Рада 

проголосувала за відставку Президента Януковича, повернення до Конституції зразка 

2004 року, дострокові вибори 25 травня 2014 року та за звільнення Юлії Тимошенко; 

1. Віддає належне тим, хто боровся і помер за європейські цінності і висловлює своє 

глибоке співчуття сім’ям жертв, рішуче засуджує всі вияви насильства та закликає всіх 

українських громадян, разом з політиками та громадянськими лідерами, діяти з 

максимальною відповідальністю у цей історичний момент для України; 

2. Рішуче засуджує жорстокі та непропорційні дії сил спеціального призначення, таких як 

Беркут, снайперів та інших сил, які призвели до драматичної ескалації насильства в 

Україні; висловлює жаль стосовно смертей та поранень, яких зазнали всі сторони, та 

висловлює найщиріші співчуття сім’ям жертв. Застерігає, що будь-яке подальше 

загострення насильство матиме згубні наслідки для української нації та може підірвати 

єдність та територіальну цілісність країни; наголошує, що сьогодні для всіх сторін 

завданням першочергової важливості є продемонструвати відчуття відповідальності, 

стриманості та відданості інклюзивному політичному діалогу, а також не допустити 

проявів самосуду. У цей критичний момент рішуче закликає всі політичні сили спільно 

працювати задля України та сприяти пошуку компромісних рішень, чітко 

відмежовуючись від екстремістів та уникаючи провокацій та насильницьких дій, які 

можуть активізувати екстремістські рухи;  

3. Вітає відповідальну роль, яку відіграла Верховна Рада, взявши на себе свої всі 

конституційні функції, таким чином, заповнивши інституційний вакуум, який виник у 

зв’язку із відставкою Уряду та припиненням Президентом виконання своїх обов’язків, 

який в подальшому був усунений з посади Парламентом; враховує заходи, які наразі 
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ухвалені Парламентом, зокрема, щодо повернення до Конституції 2004 року, рішення про 

проведення президентських виборів 25 травня 2014 року, рішення про відвід міліцейських 

та безпекових сил, а також про звільнення із в’язниці колишнього Прем’єр-міністра Юлії 

Тимошенко; наголошує на важливості подальшого дотримання Парламентом та його 

членами верховенства права.  

4. Вітає народ України із впорядкованою зміною влади та їхньою громадянською 

стійкістю протягом останніх місяців, підкреслює, що цей громадянський та народний 

протест є прикладом та стане вододілом в історії України; підкреслює, що ця 

демократична та громадянська перемога не має бути затьмарена духом помсти чи актами 

розплати з ворогами або політичною боротьбою; наголошує, що винні за здійснення 

злочинів проти громадян України та ті, хто зловживав державною владою, мають постати 

перед незалежним судом; закликає до створення незалежної Комісії для розслідування 

порушення прав людини, що мали місце з початку демонстрацій, яка б тісно 

співпрацювала із Міжнародною консультативною групою Ради Європи та з ОБСЄ;  

5. Підтримує політику ЄС, яка поєднує інтенсивні дипломатичні зусилля та цільові санкції 

проти відповідальних за організацію порушень прав людини у контексті політичних 

утисків; закликає до запровадження цільових санкцій, як це було погоджено Радою у 

закордонних справах, та рішуче закликає держав-членів ЄС застосувати власне 

законодавство проти відмивання грошей, щоб припинити вивід з України привласнених 

грошей, а також, щоб забезпечити повернення вкрадених активів, які зберігаються в ЄС; 

вважає, що дійсно незалежне розслідування вчинених злочинів має розпочатися без 

зволікань, а цільові санкції мають бути відмінені, як тільки ситуація в Україні виправиться 

і такі розслідування почнуть приносити результати; закликає провести розслідування 

масштабного розкрадання наближеними до та „сім’єю” усуненого Президента Януковича 

державних коштів та активів, заморозити всі їхні активи, отримання яких потребує 

вияснення, та, у разі доведення урядами держав-членів ЄС, повернути такі вкрадені 

активи;  

6. Рішуче закликає Комісію, держави-члени та міжнародні гуманітарні організації надати 

оперативну, повноцінну та пряму медичну і гуманітарну підтримку всім жертвам;  

7. Закликає всі сторони та треті країни поважати та підтримати єдність і територіальну 

цілісність України; закликає всі політичні сили в Україні та всі задіяні міжнародні 

сторони взяти на себе зобов’язання та працювати заради збереження територіальної 

цілісності і національної єдності України, враховуючи її культурний і мовний склад та 

історію; закликає український Парламент та наступний Уряд поважати права меншин в 

країні та використання російської мови, а також мов інших меншин; закликає ухвалити 

нове законодавство у відповідності до зобов’язань України згідно з Європейською хартією 

регіональних мов або мов меншин; 

8. Нагадує, що існуючі кордони України були гарантовані Сполученими Штатами, 

Російською Федерацією та Об’єднаним Королівством у Будапештському меморандумі про 

гарантії безпеки в той час, коли Україна відмовилася від ядерної зброї та приєдналася до 

ДНЯЗ; також нагадує, що Російська Федерація разом з іншими двома згаданими країнами 

цим же актом взяла на себе зобов’язання утримуватися від економічного примусу, що мав 

би на меті підпорядкувати своїм власним інтересам здійснення Україною прав, які 

невід’ємно пов’язані із її суверенітетом, та, відповідно, забезпечити собі різні переваги;  

9. Наголошує на важливості не втратити нинішній момент, щоб відреагувати на 

першопричини кризи, таким чином, зміцнюючи довіру людей до політики та інститутів; 

крім того, переконаний, що це завдання вимагає проведення конституційної та 

структурних реформ, метою яких було б створення ефективної системи стримувань та 

противаг, налагодження тіснішого зв’язку між політиками та суспільством, зміцнення 

верховенства права, підзвітності, а також створення дійсно незалежної і справедливої 

судової системи та проведення виборів, які заслуговують на довіру;  
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10. Вітає висновки, ухвалені під час позачергового засідання Ради у закордонних справах 

20 лютого, і, зокрема, рішення запровадити цільові санкції, включаючи замороження 

активів, заборону на видачу віз тим, хто винний за порушення прав людини, насильство та 

надмірне використання сили, та призупинення дії експортних ліцензій на обладнання, яке 

може використовуватися для внутрішніх репресій; відзначає значний вплив, який ці 

санкції мали на громадську думку в Україні і вважає, що ці заходи могли б бути ухвалені 

раніше; однак, вважає, що ці санкції мають зберігатися як частина політики ЄС щодо 

України протягом перехідного періоду;  

11. Вітає звільнення колишнього Прем’єр-міністра Юлії Тимошенко з в’язниці та 

сподівається, що її звільнення символізуватиме припинення застосування вибіркового та 

політично вмотивованого правосуддя в Україні; вимагає негайного та безумовного 

звільнення, скасування всіх обвинувачень та політичної реабілітації всіх демонстрантів та 

політичних в’язнів, які були незаконно затримані;  

12. Рішуче закликає всі політичні сили спільно працювати в цей переломний для України 

момент у напрямку забезпечення мирного політичного перехідного періоду, вироблення 

амбіційної та широкої програми реформ, створення Уряду, орієнтованого на європейські 

стандарти, а також захистити єдність і територіальну цілісність країни та сприяти 

досягненню компромісних рішень заради майбутнього України; закликає тимчасову владу 

гарантувати всім демократичним політичним силам їхні демократичні права та свободи, а 

також запобігти атакам проти будь-якої з цих сил;  

12а. Наголошує, що народ України – і лише він – має вільно і без зовнішнього втручання 

приймати рішення щодо геополітичної орієнтації країни, а також щодо приєднання 

України до тих чи інших міжнародних угод та спільнот; 

12с. Засуджує напад та знищення головного офісу Комуністичної партії України та спроби 

заборони Комуністичної партії України та інших партій; 

13. Підтверджує, що Угода про асоціацію/ПВЗВТ є готовою для підписання з новим 

Урядом якомога швидше та як тільки такий Уряд буде готовий до її підписання; 

14. Вітає той факт, що з трьох критеріїв, визначених Радою у закордонних справах в 2012 

році, уже виконано критерій про припинення вибіркового правосуддя (в тому числі 

ув’язнення Юлії Тимошенко), а два інших, що стосуються судочинної та виборчої систем, 

які є також серед вимог протестного руху, уже перебувають в процесі кардинальних 

перемін та реформування, будуть, як варто сподіватися, виконані новим коаліційним 

урядом та підтримані новою парламентською більшістю;  

15. Закликає Комісію співпрацювати з українською владою з тим, щоб знайти шляхи 

збалансування негативного впливу репресалій, вжитих Росією задля унеможливлення 

підписання Угоди про асоціацію, а також можливих нових заходів; вітає оголошення 

Комісаром з економічних та монетарних питань Оллі Реном готовності ЄС надати 

солідний та масштабний коротко- та довготерміновий пакет фінансової допомоги, як 

тільки буде узгоджене політичне рішення, яке ґрунтується на демократичних принципах, 

буде взяте зобов’язання щодо проведення реформ та призначений легітимний Уряд; 

закликає Росію застосувати конструктивний підхід з тим, щоб створити умови для того, 

щоб Україна мала вигоду від розвитку двосторонніх відносин як з ЄС, так і з Росією; 

рішуче закликає ЄС і держави-члени одностайно заявити Росії про підтримку 

європейських прагнень України та інших країн Східного партнерства, які вільно прийняли 

рішення про поглиблення відносин з ЄС; 

16. Очікує, що Рада та Комісія разом із МВФ та Світовим Банком в найкоротший термін 

виступлять з пропозицією щодо короткотермінової фінансової допомоги, а також 

стосовно інструменту підтримки платіжного балансу, які будуть доповнені 

довготерміновим пакетом фінансової допомоги, запропонованим разом з ЄБРР та ЄІБ, з 

метою надання підтримки Україні у подоланні соціально-економічної ситуації, яка 

погіршується, а також надання економічної підтримки для започаткування необхідних 

поглиблених і комплексних реформ в український економіці; закликає організувати без 
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необґрунтованих зволікань міжнародну донорську конференцію; закликає Європейську 

Комісію та ЄСЗД забезпечити найефективніше використання коштів, які є доступними 

для України в рамках існуючих фінансових інструментів, та розглянути максимально 

швидко можливість надання Україні доступу до додаткових ресурсів;  

17. Підтверджує, що масштабна корупція на всіх рівнях уряду продовжує перешкоджати 

реалізації потенціалу України щодо розвитку та підриває довіру громадян до їхніх 

власних інститутів; таким чином, рішуче закликає новий Уряд віднести боротьбу із 

корупцією до першочергових завдань своєї програми; та закликає ЄС надати сприяння у 

реалізації цих зусиль; 

18. Наголошує на надзвичайній необхідності створення дійсно незалежної та 

неупередженої системи правосуддя;  

19. Закликає Раду уповноважити Комісію прискорити візовий діалог з Україною; 

підкреслює, що швидке завершення угоди між ЄС та Україною про візову лібералізацію – 

за прикладом Молдови – є найкращим шляхом реагування на очікування українського 

громадянського суспільства та молоді; тим часом, закликає до негайного запровадження 

тимчасових, дуже спрощених та недорогих візових процедур як на рівні ЄС, так і на рівні 

держав-членів; поряд із запровадженням посиленого співробітництва у сфері досліджень, 

розширення можливостей для молодіжних обмінів та підвищення доступності стипендій 

для навчання;  

20. Враховує, що положення ПВЗВТ не містять жодних торговельних викликів для 

Російської Федерації, як і Угода про асоціацію не перешкоджатиме розвитку 

добросусідських відносин України з її східним сусідом; підкреслює, що нестабільність у 

спільному регіоні сусідства не відповідає інтересам ні ЄС, ні Росії; наголошує, що 

застосування політичного, економічного чи іншого примусу порушує принципи 

Гельсінського Заключного Акту;  

21. Бере до відома рішення про проведення президентських виборів 25 травня 2014 року; 

підкреслює необхідність забезпечення проведення вільних і справедливих виборів; 

настійно закликає Верховну Раду ухвалити необхідне виборче законодавство відповідно 

до рекомендацій Венеціанської Комісії, включаючи оновлений закон про фінансування 

політичних партій, який врегульовує питання, виявлені GRECO та ОБСЄ/БДІПЛ; заохочує 

до міжнародного спостереження майбутніх виборів і заявляє про готовність створити 

свою власну місію зі спостереження з цією метою за рахунок значної Місії 

Європарламенту зі спостереження за виборами; вважає, що парламентські вибори мають 

бути організовані невідкладно після президентських, але до кінця поточного року; 

закликає Комісію, Раду Європи та ОБСЄ/БДІПЛ забезпечити посилену передвиборчу 

підтримку і значну довгострокову місію з моніторингу виборів у такий спосіб, щоб 

президентські вибори, заплановані на 25 травня 2014 року, могли б бути проведені 

відповідно до найвищих стандартів та призвели б до прийнятного результату для всіх 

кандидатів; закликає до відрядження співробітників Європарламенту до Делегації ЄС в 

Києві на перехідний період до проведення виборів; 

22. Вітає нещодавнє визнання Радою ЄС, що Угода про асоціацію, включаючи ПВЗВТ, не 

є кінцевою метою у співпраці між Україною та ЄС; відзначає, що ЄС залишається готовим 

підписати Угоду про асоціацію / ПВЗВТ, щойно поточна політична криза буде 

врегульована і нова українська влада буде готова до серйозної європейської перспективи; 

наголошує, крім того, що стаття 49 Договору про ЄС стосується всіх європейських 

держав, в тому числі України, яка може подавати заявку на членство в Союзі, за умови, 

що вона дотримується принципів демократії, поважає основоположні свободи, права 

людини і меншин та гарантує верховенство права; 

22а. Наголошує на важливості безпечного, диверсифікованого та доступного постачання 

енергії як основи економічної, стоціальної та політичної трансформації, а також 

забезпечення конкурентної і процівтаючої економіки для всіх українців. У цьому 

контексті підкреслює стратегічну роль Енергетичного співотвариства, в якому Україна 
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головує протягом 2014 року, як єдиного договору, який наразі пов’язує Україну і 

Європейський Союз; 

23. Висловлює підтримку громадянському суспільству та непартійним ініціативам 

створити «Платформу Майдану», розробити стратегію для подолання системної корупції в 

Україні; 

24. Доручає Президенту довести цю резолюцію до відома Ради, Комісії, урядів держав-

членів, в.о. Президента, Уряду і Парламенту України, Ради Європи та Президента, Уряду і 

Парламенту Російської Федерації.  

 

*** 

Європарламент закликає ЄС надати фінансову допомогу Україні, але також ввести в 

дію цільові cанкції  

27/02/2014 

 

ЄС має допомогти Україні, зокрема надати термінову фінансову допомогу, водночас 

накладаючи цільові санкції проти тих, хто відповідальний за насильницькі дії. Про це в 

своїй резолюції, ухваленій 27 лютого, заявили депутати Європейського Парламенту. 

Ключові виклики, з якими Україна стикається, полягають у побудові конструктивного 

діалогу між політичними силами, підтриманні територіальної цілісності, боротьбі проти 

корупції та організації вільних та чесних виборів. 

ЄС має допомогти Україні, зокрема надати термінову фінансову допомогу, водночас 

накладаючи цільові санкції проти тих, хто відповідальний за насильницькі дії. Про це в 

своїй резолюції, ухваленій 27 лютого, заявили депутати Європейського Парламенту. 

Ключові виклики, з якими Україна стикається, полягають у побудові конструктивного 

діалогу між політичними силами, підтриманні територіальної цілісності, боротьбі проти 

корупції та організації вільних та чесних виборів. 

На думку депутатів, аби допомогти Україні впоратися з економічними складнощами, 

зокрема проблемами платіжного балансу, ЄС та міжнародні фінансові організації мають 

надати і пакет короткострокової допомоги, і довгострокову допомогу, націлену на 

підтримку необхідних реформ. Депутати також закликали ЄС взяти на себе лідерську роль 

в організації міжнародної донорської конференції для знаходження коштів. 

Санкції 

ЄС має ввести в дію заборони на подорожі та рішення про замороження європейських 

активів тих, хто відповідальний за насильство в Україні, – відповідно до рішення держав-

членів ЄС, ухваленого 20 лютого. Депутати також закликають країни ЄС зупинити відтік 

«розкрадених» грошей з України. Ті, хто зловживав своєю владою та відповідальний за 

злочини проти громадян України, мають постати перед незалежним судом. В тексті 

резолюції також наголошується, що незалежний міжнародний орган має розслідувати 

порушення прав людини. 

Перспективи членства України в ЄС 

Резолюція знову наголошує, що ЄС залишається готовим до підписання Угоди про 

асоціацію та про вільну торгівлю з Україною, щойно буде вирішено політичну кризу. Але 

це партнерство «не є кінцевою метою співпраці між ЄС та Україною», – йдеться в 

документі. Депутати наголошують на тому, що Договір про Європейський Союз дає право 

будь-якій європейській державі, зокрема Україні, подати свою заявку на членство в ЄС, за 

умови, якщо вона дотримується принципів демократії, засадничих свобод та прав людини 

і меншин, а також гарантує верховенство права. 

Боротьба проти корупції – але не охота на відьом 

ЄС також має допомогти новому урядові України боротися проти системної корупції, яка 

перешкоджає розвиткові України, говорять депутати. 
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Резолюція закликає всі сторони не допустити поширення «духу помсти», але натомість 

долучитися до інклюзивного політичного діалогу, аби досягти компромісів та уникати 

«позасудової розплати». 

Нові лідери України мають дистанціюватися від екстремістів та уникати провокацій, які 

можуть викликати «сепаратистські тенденції», говорять депутати. Вони також закликали 

поважати права меншин, зокрема право використовувати російську мову та інші 

міноритарні мови. Депутати також засуджують нещодавню атаку на штаб Комуністичної 

партії України. 

Вільні та чесні вибори 

Депутати наголошують, що президентські вибори 25 травня мають бути вільними й 

чесними, а також викликати довіру. Вони закликають Верховну Раду ухвалити необхідне 

виборче законодавство, зокрема новий закон про фінансування політичних партій. 

Україна також має провести нові парламентські вибори не пізніше кінця цього року, 

вважаютьвони. 

Росія має шанувати кордони України 

Депутати наголошують на тому, що Росія пообіцяла дотримуватися територіальної 

цілісності України в рамках «Будапештського меморандуму», який був підписано разом з 

США та Великобританією у 1994 році. В цьому самому документі Росія також пообіцяла 

утриматися від економічного тиску на Україну, націленого на підкорення України 

інтересам самої Росії. 

Повний текст резолюції невдовзі буде доступний тут 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html 

 

*** 

Ukraine: MEPs urge EU to help financial rescue, but enact targeted sanctions too 

Press release – External relations − 27-02-2014 – 12:59 

  

 Political forces in Ukraine need to build dialogue to maintain its territorial integrity, fight 

corruption, and organise free and fair elections.  

The EU must help Ukraine with urgent financial aid while enforcing targeted sanctions 

against those responsible for violence there, say MEPs in a resolution passed on Thursday. 

The key challenges that Ukraine faces are to build constructive dialogue between political 

forces, maintain its territorial integrity, fight corruption, and organise free and fair 

elections. 
To help Ukraine tackle its worsening economic and balance of payments difficulties, the EU and 

international financial organisations should offer both a short-term financial rescue package, and 

a longer term one, to support necessary reforms, say MEPs, who call on the EU to take the lead 

in organizing an international donors’ conference to raise money. 

Maintain sanctions 
The EU must enact travel bans and freeze the EU assets of those responsible for violence in 

Ukraine, as agreed by EU member states on 20 February, says the resolution. MEPs also call on 

EU countries to stop the outflow of "embezzled" money from Ukraine. Those who misused their 

powers and are responsible for crimes against Ukrainian citizens should face independent trials, 

says the text. An independent international body should investigate human rights violations, it 

adds. 

Ukraine’s EU prospects 
The resolution reiterates that the EU stands ready to sign an association agreement and trade deal 

with Ukraine, as soon as the political crisis is resolved. But partnership is not "the final goal in 

EU–Ukraine cooperation", it adds. MEPs point out that the EU Treaty allows any European 

country, including Ukraine, to apply for EU membership, provided it adheres to democracy, 

fundamental freedoms and human and minority rights, and ensures the rule of law.  

Fight corruption, but avoid witch-hunts 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20140221PHT36624/20140221PHT36624_original.jpg?epbox%5breference%5d=20140221IPR36637
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The EU should also help Ukraine’s new government to fight the "endemic corruption" which 

hampers Ukraine’s development, MEPs say. 

The resolution also urges all parties not to give way to the "spirit of revenge" but instead engage 

in an inclusive political dialogue to build compromises and avoid "extrajudicial retaliation". 

Ukraine’s new leaders should distance themselves from extremists and avoid provocation that 

might fuel "separatist moves”, MEPs warn, adding that they should respect the rights of 

minorities in the country, including the right to use Russian and other minority languages. MEPs 

also condemn a recent attack on the headquarters of the Communist Party of Ukraine. 

Free and fair elections 
MEPs stress that the 25 May presidential elections need to be credible, free and fair. They call on 

the Ukrainian Parliament (Verkhovna Rada) to pass the necessary electoral legislation, including 

a new law on political party funding. Ukraine should also hold legislative elections before the 

end of this year, they add. 

 Russia must respect Ukraine’s borders 
MEPs point out thatRussia pledged to uphold Ukraine’s territorial integrity in the "Budapest 

memorandum" signed with the US and the UK in 1994. In the same act, it also pledged to refrain 

from exerting economic pressure on Ukraine in order to subordinate it to its own interests. 

 

НАТО 

 

Вітальне слово Генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена на 

відкритті засідання Комісії Україна – НАТО на рівні міністрів оборони  

27 Feb. 2014 

 

Панове Міністри, Ваші Високоповажності, Пані та панове, 

Ми раді нагоді провести це засідання Комісії Україна – НАТО невдовзі після знаменних 

політичних подій в Україні. 

Ми глибоко засмучені через загибель і страждання людей. Ми вітаємо той факт, що 

завдяки переговорам вдалося покласти край спіралі насильства. І ми прагнемо 

продовжити нашу взаємодію й підтверджуємо підтримку Україні на шляху всеосяжних 

демократичних перетворень. 

Основними пріоритетами для нас залишаються оборонна реформа і військове 

співробітництво. Ми готові підтримати Україну в її зусиллях, спрямованих на зміцнення 

демократичного контролю над оборонними структурами, що передбачає ефективний 

парламентський контроль і активне залучення громадянського суспільства. 

Україна є і залишається важливим партнером НАТО. НАТО є і залишається другом 

України. А суверенна, незалежна і стабільна Україна, віддана принципам демократії і 

верховенства права, є і залишається важливою складовою євроатлантичної безпеки. 

Саме тому я вкрай стурбований з приводу останніх подій в Криму. Дії збройного 

угруповання сьогодні вранці є небезпечними і безвідповідальними. Я закликаю Росію не 

вживати жодних кроків, які могли б сприяти ескалації напруженості або непорозумінню. 

Я закликаю нове українське керівництво продовжувати докладати зусиль для розвитку 

всеохоплюючого політичного процесу, що відображав би демократичні сподівання усього 

українського народу. І я закликаю усі сторони відмовитися від конфронтації, 

утримуватися від провокаційних дій і повернутися на шлях діалогу. 

На цьому завершується частина нашої зустрічі, відкрита для участі представників ЗМІ. 

Дякую за увагу. 

 

 

 

 


