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УКРАЇНИ VS РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ
РФ
Президент РФ
Григорий Карасин назначен официальным представителем главы государства при
рассмотрении обращения Президента в Совет Федерации
1 марта 2014 года, 17:55
Владимир Путин подписал распоряжение о назначении статс-секретаря – заместителя
Министра иностранных дел Российской Федерации Карасина Г.Б. официальным
представителем Президента Российской Федерации при рассмотрении обращения
Президента Российской Федерации в Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации на
территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой
стране.
***
Владимир Путин внёс обращение в Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.
1 марта 2014 года, 17:50
Полный текст документа:
«В связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся на Украине, угрозой жизни
граждан Российской Федерации, наших соотечественников, личного состава воинского
контингента Вооружённых Сил Российской Федерации, дислоцирующегося в
соответствии с международным договором на территории Украины (Автономная
Республика Крым), на основании пункта «г» части 1 статьи 102 Конституции Российской
Федерации вношу в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
обращение об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации на территории
Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране».
РФ РФ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации на территории
Украины
Рассмотрев обращение Президента Российской Федерации и исходя из интересов
безопасности жизни граждан Российской Федерации, наших соотечественников и личного
состава воинского контингента Вооруженных Сил Российской Федерации,
дислоцирующегося в соответствии с международным договором на территории Украины
(Автономная Республика Крым), в соответствии с пунктом "г" части 1 статьи 102
Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации постановляет:
1. Дать согласие Президенту Российской Федерации на использование Вооруженных Сил
Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественнополитической обстановки в этой стране.
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации В.И. МАТВИЕНКО
Москва, 1 марта 2014 года
№ 48-СФ
ДД РФ
Заявление Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации
Совет Государственной Думы от имени депутатов Государственной Думы выражает
крайнюю озабоченность развитием ситуации на Украине.
В результате действий радикальных сил все ветви государственной власти Украины
лишены возможности принимать легитимные решения. В стране разразился острый
политический кризис, приведший к человеческим жертвам.
Боевики, прошедшие специальную подготовку, в том числе в лагерях, находящихся за
пределами Украины, и другие радикальные силы, незаконно захватившие власть,
навязывают свою волю восточными и юго-восточным регионам страны, где проживает
большая часть русскоязычного населения, которое не разделяет взгляды агрессивно
настроенного радикального меньшинства. Ущемляются права граждан Украины, в
частности, право получать образование и общаться на родном языке. На значительной
части территории страны осуществляется насилие и преследование инакомыслия,
запрещена деятельность ряда парламентских партий. В этих условиях проведение
легитимных и демократических выборов невозможно.
Депутаты Государственной Думы возмущены действиями деструктивных сил и требуют
немедленного возвращения ситуации в правовое поле.
1 МАРТА 2014 ГОДА
***
Обращение Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации к Президенту Российской Федерации В.В.Путину в связи с ситуацией в
Автономной Республике Крым
Вызывает глубокую тревогу поступающая информация о попытках проникновения на
территорию Автономной Республики Крым незаконных вооруженных формирований,
целью которых является дестабилизация работы местных органов власти и общественнополитической обстановки.
По итогам поездок депутатов Государственной Думы, представляющих все фракции, в
Автономную Республику Крым констатируем, что ситуация в регионе не только остаётся
крайне сложной, но и имеет тенденцию к обострению.
В связи с этим Совет Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации от имени депутатов Государственной Думы обращается к Вам с призывом
оказать содействие в обеспечении мира и спокойствия на территории Крыма,
использовать все имеющиеся возможности для защиты населения Автономной
Республики Крым.
1 МАРТА 2014 ГОДА
***
Фракция ЛДПР поддерживает заявление Совета Государственной Думы и
обращение к Президенту Российской Федерации
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Заместитель председателя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, выступая перед
парламентскими журналистами, сообщил, что фракция поддерживает документы,
принятые на Совете Государственной Думы 1 марта.
«То, что сегодня происходит на Украине не вписывается ни в какие конституционные
нормы страны. На улицах городов действует эмоциональная толпа, люди, которые не
понимают чего они хотят. Ими очевидно управляют из вне, поэтому мы желаем
скорейшего разрешения ситуации на Украине. Мы надеемся, что в скором времени
ситуация на Украине войдет в правовое русло и через демократические процессы будет
урегулирована».
1 МАРТА 2014 ГОДА
***
Геннадий Зюганов уверен, что принятые заявление Совета Государственной Думы и
обращение к Президенту Российской Федерации повлияют на стабилизацию
обстановки в регионе
Председатель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов, в частности,
отметил: «Мы все переживает за ситуацию, которая сложилась на Украине. Крым для всех
нас святое место. У меня там воевал отец и был тяжело ранен. Мы должны сделать все для
того, чтобы обеспечить там безопасность и порядок. То, что происходит в Киеве – это
невиданный вандализм, нарушены все мыслимые и немыслимые соглашения. Когда
радикалы пытаются захватить власть в Крыму, дестабилизировать обстановку, мы должны
все прекрасно понимать, что это совершенно недопустимо».
1 МАРТА 2014 ГОДА
***
Фракция Справедливая Россия поддерживает заявления, принятые на Совете
Государственной Думы 1 марта
Первый заместитель
председателя Комитета по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству Михаил Емельянов, обращаясь к
журналистам, сказал: «С самого начала мы выступали за мирное решение политического
конфликта на Украине. Однако ситуация обостряется, особенно нас беспокоит обстановка
в Крыму, где радикальные силы пытаются дестабилизировать обстановку. Мы уверены,
что Президент Российской Федерации должен и имеет право принять необходимые меры
по защите интересов русскоязычного населения на Украине. Мы считаем, что
единственно возможная форма государственного устройства для Украины – это
федерация с большими правами в языковой, культурной и экономической областях. Мы
уверены, что это единственный шанс способ сохранить целостность страны». Он также
озвучил ряд законодательных инициатив фракции, касающихся ситуации на Украине.
1 МАРТА 2014 ГОДА
***
Заместитель Председателя Государственной Думы, глава фракции «Единая Россия»
Владимир Васильев сообщил, что фракция поддерживает заявление Совета
Государственной Думы
«Ситуацию на Украине мы оцениваем как крайне опасную. Совершаются внесудебные
расправы, людей преследуют по профессиональной принадлежности. Мы с вами видим,
как молодчики с оружием в руках вершат произвол», – отметил в своем выступлении
Владимир Васильев.
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«Депутаты Государственной Думы также обратились к Президенту России и заверили его,
что Госдума, как законодательный орган, рассчитывает, что глава государства использует
все средства, чтобы развернуть ситуацию в правовое поле. Много в разрешении ситуации
можно сделать с привлечением международных организаций», – подчеркнул В.Васильев
Заместитель Председателя Государственной Думы считает, что попытка правового
урегулирования ситуации подписанием соглашения от 21 февраля игнорирована теми
радикалами, которые стремились к власти.
«Те нарушения прав и свобод человек, которые сегодня происходят на Украине,
немыслимы в правовом государстве. Уверен, здесь международные институты должны
себя проявить себя», – подчеркнул Заместитель Председателя Государственной Думы.
1 МАРТА 2014 ГОДА
МЗС РФ
З заявою Постійного представника РФ при ООН на засіданні РБ ООН від 1 березня
2014 р. можна ознайомитися у розділі РБ ООН.
***
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с
Министром иностранных дел Великобритании У.Хейгом
414-01-03-2014
1 марта по инициативе британской стороны состоялся телефонный разговор Министра
иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел
Великобритании У.Хейгом. Стороны обсудили развитие ситуации на Украине.
***
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с
Министром иностранных дел ФРГ Ф.-В.Штайнмайером
413-01-03-2014
1 марта по инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор Министра
иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел ФРГ
Ф.-В.Штайнмайером, в ходе которого было продолжено обсуждение вопросов развития
ситуации на Украине.
***
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
Ответ заместителя директора Департамента информации и печати МИД России
М.В.Захаровой на вопрос «РИА Новости» о заявлении А.П.Яценюка
412-01-03-2014
Вопрос: Как бы Вы прокомментировали заявление одного из лидеров украинской
оппозиции А.П.Яценюка о том, что Россия, якобы, хочет сорвать курортный сезон в
Крыму ради привлечения людей в Сочи?
Ответ: Более безответственного заявления в условиях, когда на Украине попираются
права мирных граждан, трудно себе представить.
Лучше бы силы, которые контролируют или пытаются контролировать боевиков,
обеспечили безопасность туристов, намеревающихся отдохнуть на курортах западной
Украины. Напомним, что недавно в Ровенской области из автомата был обстрелян автобус
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с туристами, которые следовали на отдых в Карпаты, в результате чего тяжело ранен
гражданин России.
***
Заявление МИД России по событиям в Крыму
408-01-03-2014
В России крайне обеспокоены последним развитием событий в Крыму.
В ночь на 1 марта неизвестными вооруженными людьми, направленными из Киева, была
предпринята попытка захвата здания Министерства внутренних дел Автономной
Республики Крым. В результате вероломной провокации имеются пострадавшие.
Благодаря решительным действиям отрядов самообороны попытку захвата здания МВД
удалось предотвратить. Последнее подтверждает стремление известных политических
кругов в Киеве дестабилизировать ситуацию на полуострове.
Призываем тех, кто дает подобные приказы из Киева, к сдержанности. Считаем крайне
безответственным дальнейшее нагнетание и без того напряженной обстановки в Крыму.
УКРАЇНА
В.о.Президента України – Голова Верховної Ради України
ВР України
Голова Верховної Ради України, в.о. Президента України Олександр Турчинов у
суботу, 1 березня 2014 року провів брифінг за участю Прем’єр-міністра України
Арсенія Яценюка та інших членів РНБО за підсумками засідання Ради національної
безпеки і оборони України.
Під час брифінгу О.Турчинов закликав українців об’єднатися навколо нашої країни,
зберігати спокій і віру у нашу державу і зазначив, що Рада Федерації Федеральних Зборів
Російської Федерації підтримала звернення Президента Володимира Путіна щодо
введення військ на територію України.
"Для акта цієї агресії немає жодних підстав. Всі тези російського керівництва про те, що є
загроза для російськомовних громадян України або російських громадян, є надуманими та
брехливими", – наголосив Голова Верховної Ради, підкресливши, що Українська держава
захищає всіх громадян України "незалежно від того, у якому регіоні вони мешкають, якою
мовою вони спілкуються, в яку церкву вони ходять".
"Я дав наказ, враховуючи потенційну агресію, привести Збройні Сили України в повну
бойову готовність. Посилена охорона атомних електростанцій, аеропортів, стратегічних та
інфраструктурних об’єктів. Рада національної безпеки і оборони розробила детальний
план дій на випадок прямої військової агресії", – заявив О.Турчинов.
Голова Верховної Ради звернувся до всіх громадян України з проханням "зберігати
спокій, впевненість і віру в Україну, забути усі чвари і протиріччя". "Сьогодні неважливо,
хто лівий, а хто правий, хто належить до якої партії або громадської організації. Ми всі
українці, ми повинні об’єднатися навколо нашої країни, не допускати будь-яких
провокацій, зберігати віру, впевненість і єдність, – сказав О.Турчинов. – Нехай Господь
благословить Україну і кожного із вас".
(Прес-служба Апарату Верховної Ради України)
***
На прохання російської сторони у суботу 1 березня 2014 року відбулася телефонна
розмова голови Верховної Ради України Олександра Турчинова з Головою
Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації Сергієм Наришкіним.
Під час розмови російський посадовець заявив про готовність здійснення військової
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агресії Російської Федерації по відношенню до України у разі, якщо буде застосовано
силу "проти мирних громадян України, які проживають на території Криму та
Сходу".
У зв’язку з цим Українська Сторона офіційно заявляє: "Ми робимо все для захисту
всіх українських громадян, які сьогодні вже де-факто стали об’єктом агресії з боку
російських військових та провокаторів, які підтримуються Російською Стороною".
"Ми не вдавалися і не плануємо вдаватися до застосування сили проти громадян,
хоча сьогодні Російська Сторона всіляко провокує розгортання силового сценарію
задля повної дестабілізації ситуації в Україні", – сказав О.Турчинов.
За його словами, будь-яке застосування зброї та сили проти громадян "ми вважаємо
спеціально підготовленими провокаціями з тим, аби обґрунтувати військову агресію
проти України з боку Російської Федерації".
"Україна є мирною державою, проте готова захищати свою територіальну цілісність
та суверенітет, про що готує відповідне рішення Рада національної безпеки та
оборони", – підсумував керівник Парламенту.
(Прес-секретар Голови Верховної Ради України)
***
Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов у суботу 1 березня 2014 року
зустрівся з Міністром закордонних справ Турецької Республіки Ахметом Давутоглу.
Під час зустрічі Сторони наголосили, що Україну і Туреччину пов’язують давні політичні,
економічні та людські зв’язки, і висловили сподівання на активізацію двосторонньої та
багатосторонньої співпраці.
Крім того, співрозмовники обговорили події, які відбуваються в Автономній Республіці
Крим, зазначивши, що вони можуть призвести до небезпечної ситуації в
Причорноморському регіоні.
"Ми з повагою ставимося до всіх національних меншин, що проживають в Криму, та
створюємо умови для їх всебічного розвитку, – наголосив Голова Верховної Ради. – Тому
заява Російської Федерація про обмеження прав російських меншин в Криму не відповідає
дійсності".
Сторони також приділили значну увагу питанню забезпечення прав кримськотатарського
населення Кримського півострову.
Україна, заявив О.Турчинов, звернулася до міжнародних інституцій, зокрема, до ОБСЄ, з
проханням надіслати до Криму своїх спостерігачів, і висловив сподівання на співпрацю з
Туреччиною у цьому питанні.
Своєю чергою, Міністр закордонних справ Турецької Республіки заявив, що Туреччина
підтримує Україну і готова до системної співпраці. "Ми надаємо велике значення
співробітництву з Україною, яка є одним з найголовніших стратегічних партнерів
Туреччини, і дуже пильно слідкуємо за розвитком подій", – сказав А.Давутоглу.
"Для нас Україна є єдиною. Основний принцип для нас – її територіальна цілісність", –
заявив Міністр закордонних справ.
(Прес-служба Апарату Верховної Ради України)
***
Голова Верховної Ради України, виконувач обов’язків Президента Олександр
Турчинов у суботу 1 березня 2014 року провів телефонну розмову з Президентом
Республіки Польща Броніславом Коморовським.
У ході розмови, яка відбулася за ініціативою Польської Сторони, співрозмовники
обговорили поточну ситуацію, що склалася в Україні, приділивши особливу увагу подіям
у Криму.
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За словами О.Турчинова, найближчим часом до Криму мають приїхати міжнародні
спостерігачі.
"Сподіваємося на реальну оцінку подій на півострові провідними країнами світу та
рішення з цього приводу Ради Безпеки ООН", – зазначив О.Турчинов.
У свою чергу, Президент Польщі привітав дії влади зі стабілізації ситуації в Україні.
"Ми готові й надалі всіляко сприяти стабілізації ситуації в Україні та безпосередньо в
Криму", – наголосив Б.Коморовський, додавши, що Польща виступає за недоторканність
кордонів України, її незалежність та державний суверенітет.
Підсумовуючи, О.Турчинов зазначив, що Україна завжди відчувала допомогу від Польщі.
"Ми постійно відчували вашу допомогу та надзвичайно її цінуємо", – сказав керівник
Парламенту.
(Прес-секретар Голови Верховної Ради України)
***
У суботу 1 березня 2014 року відбулася телефонна розмова Голови Верховної Ради
України, виконувача обов’язків Президента України Олександра Турчинова з
Державним секретарем США Джоном Керрі.
У ході зустрічі Сторони обговорили події, що розгортаються в Криму, та спроби
військової агресії з боку Російської Федерації.
"Ми розцінюємо таку поведінку як пряму агресію по відношенню до суверенітету
України", – наголосив керівник Парламенту, додавши, що розраховує на допомогу в
розв’язанні цього конфлікту від стратегічних партнерів нашої держави.
Держсекретар США запевнив співрозмовника, що "Америка завжди стояла та стоятиме на
сторожі інтересів суверенних держав та виступатиме на захисті демократії та свободи в
Україні".
(Прес-секретар Голови Верховної Ради України)
***
1 березня 2014 року Голова Верховної Ради України, в.о. Президента України
Олександр Турчинов провів брифінг за участю Прем’єр-міністра України Арсенія
Яценюка та інших членів РНБО за підсумками засідання Ради національної безпеки і
оборони України.
О.Турчинов закликав українців об’єднатися навколо нашої країни, зберігати спокій і віру
у нашу державу.
Під час брифінгу О.Турчинов зазначив, що Рада Федерації Федеральних Зборів Російської
Федерації підтримала звернення Президента Володимира Путіна щодо введення військ на
територію України.
"Для акта цієї агресії немає жодних підстав. Всі тези російського керівництва про те, що є
загроза для російськомовних громадян України або російських громадян, є надуманими та
брехливими", – наголосив Голова Верховної Ради, підкресливши, що Українська держава
захищає всіх громадян України "незалежно від того, у якому регіоні вони мешкають, якою
мовою вони спілкуються, в яку церкву вони ходять".
"Я дав наказ, враховуючи потенційну агресію, привести Збройні Сили України в повну
бойову готовність. Посилена охорона атомних електростанцій, аеропортів, стратегічних та
інфраструктурних об’єктів. Рада національної безпеки і оборони розробила детальний
план дій на випадок прямої військової агресії", – заявив О.Турчинов.
Голова Верховної Ради звернувся до всіх громадян України з проханням "зберігати
спокій, впевненість і віру в Україну, забути усі чвари і протиріччя". "Сьогодні неважливо,
хто лівий, а хто правий, хто належить до якої партії або громадської організації. Ми всі
українці, ми повинні об’єднатися навколо нашої країни, не допускати будь-яких
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провокацій, зберігати віру, впевненість і єдність, – сказав О.Турчинов. – Нехай Господь
благословить Україну і кожного із вас".
(Прес-служба Апарату Верховної Ради України)
КМ України
Вимагаємо від Уряду Росії негайно відкликати свої війська з Криму. – А.Яценюк
ДЕПАРТАМЕНТ
ІНФОРМАЦІЇ
ТА
КОМУНІКАЦІЙ
З
ГРОМАДСЬКІСТЮ
СЕКРЕТАРІАТУ КМУ
01.03.2014,11:36
«Неадекватна російська присутність на території Криму є ніщо інше, як провокація. Мине
йдемо на провокації, не застосовуємо силу. Вимагаємо від уряду РФ і від керівництва
Росії негайно відкликати свої війська і повернути їх в місця постійної дислокації», –
заявив Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні Кабміну в суботу, 1 березня.
«Вважаємо, що зараз в Криму є неадекватна присутність російських військовослужбовців.
Це є ні що інше, як порушення базових вимог угоди про тимчасове перебування
Чорноморського флоту на територіїУкраїни», – наголосив Прем’єр-міністр.
За словами Арсенія Яценюка, уряд усвідомлює, що був план створити «нову Осетію» на
територіїУкраїни – з жертвами, з кровопролиттям з військовими і громадянським
конфліктом.
«Саме тому реакція України і української влади була чіткою – ми не йдемо на провокації.
Ми не застосовуємо силу. Ми вимагаємо від Уряду РФ і від керівництва Росії негайно
відкликати свої війська іповернути їх в місця постійної дислокації», – наголосив Глава
українського Уряду.
«В іншому випадку відповідальність за будь-яке силове протистояння, яке може бути
викликано тимирадикальними силами, яких фактично підтримують російські військові,
буде лежати на Російській Федераціїі персонально на керівництві РФ, яке дало вказівку
збільшити військову присутність на території України», – наголосив Арсеній Яценюк.
Арсеній Яценюк повідомив, що протягом вчорашньої ночі провів розмови з Віцепрезидентом США Джо Байденом, Президентом Єврокомісії Жозе-Мануелем Баррозу,
Федеральним канцлером НімеччиниАнгелою Меркель і з низкою міністрів закордонних
справ ЄС: «Позиція наших країн-партнерів дуже чітка – всі виступили з жорсткими
заявами щодо збереження територіальної цілісності України, і нікому не дозволено
втручатись у внутрішні справи України, зловживаючи своїми правами через угоду про
тимчасове перебування російських військових на території Автономії».
Прем’єр-міністр наголосив, що США порушили питання Криму в Раді безпеки Організації
Об’єднаних Націй: «Рада безпеки ООН прийняла два рішення – запровадження
моніторингової групи та негайне створення консультативного механізму».
«Весь світ спостерігає за подіями, і весь світ висловився на підтримку територіальної
цілісності ісуверенітету української держави», – додав він.
«Є неприйнятним, коли по українській землі, на території Автономної республіки Крим, в
центрі містаходять російські військові зі зброєю. Саме тому ще раз підкреслюю – негайне
повернення всіх військ Росіїв місця постійної дислокації. Російські партнери, перестаньте
провокувати громадянське і військовепротистояння в Україні і виконуйте базові вимоги
угоди», – підкреслив Прем’єр-міністр.
***
А.Яценюк: Нікому не дозволимо шматками відривати від держави українську
територію
ДЕПАРТАМЕНТ
ІНФОРМАЦІЇ
ТА
КОМУНІКАЦІЙ
З
ГРОМАДСЬКІСТЮ
СЕКРЕТАРІАТУ КМУ
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Уряд України виконуватиме свої зобов’язання перед всіма громадянами України. Ми не
покинемо кримчан за жодних обставин. Про це заявив Прем’єр-міністр України Арсеній
Яценюк під час засідання Кабінету Міністрів у суботу, 1 березня.
Арсеній Яценюк підкреслив, що надмірна і неадекватна присутність російських
військових на території Автономії – це прямий удар по кримчанах: «Підірвана репутація
Криму як одного з найкращих курортів. І якщо протягом трьох тижнів Росія далі буде
дозволяти своїм військовим гуляти з автоматами по території Автономії, то наша
відповідь на це наступна. Однією з частин цього плану є те, щоб підірвати курортний
сезон в Криму, щоб туди ніхто не поїхав ні з Росії, ні з Європи, ні з Білорусії».
Він нагадав, що Олімпіада в Сочі вартувала Росії 48 млрд. доларів, проте зараз курорт
Сочі порожній: «Таким чином, здійснюється спроба позбавити кримчан роботи,
заробітних плат і знищити курорт, як це було в Абхазії, підірвати економічні основи
розвитку Криму і таким чином перевести всі курортні потоки в Сочі після Олімпіади».
Арсеній Яценюк повідомив, що вчора вночі разом із Нацбанком та Держказначейством
Уряд здійснював відновлення забезпечення Криму фінансовими ресурсами. «Протягом
певного періоду взагалібула відсутня система зв’язку. Невідомі відключити систему
зв’язку Укртелекому. І через резервні канали нам вдалось відновити як банківські
розрахунки, так і розрахунки в системі державного казначейства», зазначив Глава Уряду.
Він також повідомив, що Уряд надав підтримку банківському сектору, який територіально
перебуває в АР Крим: «Близько 400 млн. грн.. було відправлено на рефінансування для
підтримки банків Криму».
Арсеній Яценюк звернувся до кримчан: «Прошу всіх заспокоїтися, не піддаватися на
провокації. Україна зробіть усе для того, щоб ми були єдиною державою, захистити права
всіх національних меншин. Усі дискусії про те, що начебто Крим хтось буде захоплювати,
виявився ще однією спробою спровокувати конфлікт».
Прем’єр-міністр повідомив, що вчора провів переговори з представниками
кримськотатарського народу і висловив вдячність кримським татарам «за той спокій, які
вони зберігають».
Арсеній Яценюк наголосив, що Уряд не робить жодних кроків, які б могли спровокувати
протистояння: «Застерігаємо будь-кого як в Україні, так і в Криму від силового
протистояння. Виключно мирний шлях».
«Ми пройшли жахливі драматичні події декілька тижнів тому, коли загинули сотні людей,
вбитих режимом. Новий український Уряд буде турбуватися про життя кожної людини,
буде забезпечувати територіальну цілісність держави, її суверенітет і нікому не дасть
можливість шматками відривати від України українську територію», – наголосив Арсеній
Яценюк.
Він звернувся до Ради Церков: «Ми просимо підтримки духовенства. Незалежно від того,
хто в яку церкву ходить – ми всі єдина країна. І український уряд зробить все для того,
щоб поважились конфесійні права кожного громадянина держави».
Арсеній Яценюк також доручив профільному міністерству невідкладно розробити нову
редакції закону України про мови, яка б забезпечувала гарантії всім національним
меншинам використовувати власну мову: «Для того, щоб нікому не дати можливості
спекулювати на цих питаннях, сіяти розкол і розбрат в нашій країні».
«У нас дуже складні часи. І ми ці часи зможемо подолати, коли будемо єдині, згуртовані і
мудрі», – додав Арсеній Яценюк.
***
Арсеній Яценюк обговорив із главою МЗС Туреччини ситуацію в Криму
ДЕПАРТАМЕНТ
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У суботу, 1 березня, Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся з Міністром
закордонних справ Туреччини Ахметом Давутоглу.
Арсеній Яценюк подякував Міністру закордонних справ за підтримку України в нелегкий
для держави час. Він підкреслив, що один із основних викликів, які постали перед
Україною, є ситуація в АР Крим.
«Переконаний, що ми зможемо зберегти стабільність у регіоні», – наголосив Прем’єрміністр.
Ахмет Давутоглу висловив підтримку Україні та новому Уряду в цей історичний момент.
Глава МЗС підкреслив, що Туреччина пліч-о-пліч працює з Україною для кращого
майбутнього.
МЗСУ
З заявою Постійного предствника України при ООН на засіданні РБ ООН від 1
березня 2014 р. можна ознайомитися у розділі РБ ООН.
***
Інформація про захоплення будівлі МВС в АР Крим не відповідає дійсності – Заява
МЗС України
01 березня 2014, 15:05
У зв’язку із заявою МЗС Російської Федерації щодо подій в Криму від 01 березня 2014
року, зокрема щодо нібито спроби захоплення «невідомими озброєними особами,
направленими з Києва», будівлі Головного управління МВС АР Крим у ніч на 1 березня
ц.р., Міністерство закордонних справ України офіційно стверджує, що розповсюджена
російською стороною інформація не відповідає дійсності.
У ніч на 1 березня ц.р. жодних спроб захоплення чи блокування будівлі ГУ МВС України
в АР Крим не було. Ніяких збройних сутичок не відбувалося, а відтак постраждалих
немає.
На цей час співробітники апарату Головного управління продовжують службу у штатному
режимі.
МЗС України вкотре закликає російську сторону не розповсюджувати неправдиву
інформацію та не вдаватися до відвертих провокаційних кроків, які перешкоджають
мирному врегулюванню ситуації в АР Крим.
***
В.о. Міністра закордонних справ України Андрій Дещиця провів переговори з
керівником МЗС Турецької Республіки Ахметом Давутоглу
01 березня 2014, 17:00
1 березня 2014 р. в.о. Міністра закордонних справ України Андрій Дещиця провів
переговори зі своїм турецьким колегою Ахметом Давутоглу, який перебуває з візитом у
Києві.
Співрозмовники обговорили актуальні питання українсько-турецьких взаємин,
підтвердили обопільне прагнення розбудовувати відносини стратегічного партнерства.
Міністри констатували налаштованість сприяти розвитку співробітництва у сферах, що
становлять взаємний інтерес, зокрема через існуючі двосторонні інституційні механізми.
Значна увага під час бесіди була приділена ситуації в Автономній Республіці Крим та
пошуку політико-дипломатичних шляхів її розв’язання.
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А.Дещиця висловив вдячність турецькій стороні за підтримку зусиль української влади з
подолання соціально-політичної й економічної кризи, активну та принципову позицію у
питанні збереження суверенітету і територіальної цілісності України.
У свою чергу А.Давутоглу запевнив у намірі Анкари робити все для того, щоб ситуація на
Кримському півострові була врегульована у мирний спосіб та, зокрема, сприяти
залученню з цією метою всіх наявних міжнародних механізмів, у тому числі ОБСЄ і Ради
Європи.
***
В.о. Міністра закордонних справ Андрій Дещиця зустрівся
представництва Європейського Союзу в Україні Яном Томбінські
01 березня 2014, 23:02

з

головою

Співрозмовники обговорили перспективи врегулювання внутрішньої ситуації в нашій
державі, а також окремі аспекти взаємодії України з Європейським Союзом.
Ян Томбінські підтвердив готовність Високого представника ЄС із закордонних справ та
безпекової політики Кетрін Ештон здійснити візит в Україну з метою ознайомлення з
реальним становищем в Україні та надання сприяння у врегулюванні ситуації в
Автономній Республіці Крим.
***
В.о. Міністра закордонних справ Андрій Дещиця провів зустріч з Послом США в
Україні Джеффрі Паєттом
01 березня 2014, 23:03
Під час зустрічі американського посла було поінформовано про останній розвиток подій в
Україні.
Керівник українського зовнішньополітичного відомства передав лист на адресу
Державного секретаря США Джона Керрі із запрошенням якнайшвидше прибути в
Україну, аби переконатися в реальному стані справ і надати сприяння у врегулюванні
ситуації в нашій державі, зокрема в Автономній Республіці Крим.
Андрій Дещиця закликав главу американської дипломатії вжити всі можливі засоби для
захисту народу України, її суверенітету, територіальної цілісності, забезпечення
непорушності кордонів та захищеності ядерних об’єктів в Україні.
***
Посол Хандогій обговорив ситуацію в Україні у Форін Офісі
(Посольство України у Великобританії)
01 березня 2014, 15:19
28 лютого 2014 року Посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії провів
зустріч з Директором Департаменту Східної Європи та Центральної Азії Форін Офісу
Джудіт Гофф.
Сторони
обговорили
широке
коло
питань,
пов’язаних
з
останніми
внутрішньополітичними подіями в Україні. Володимир Хандогій поінформував
співрозмовника щодо незмінності зовнішньополітичних пріоритетів нашої держави,
зокрема щодо продовження курсу на європейську інтеграцію, а також першочергових
заходах українського Уряду, спрямованих на стабілізацію економічної ситуації.
Окрема увага у ході зустрічі була приділена аспектам нормалізації ситуації в Автономній
Республіці Крим, зокрема у контексті положень Будапештського Меморандуму 1994 року.
У цьому зв’язку Посол довів до уваги британської сторони як підписанта цього документа
та постійного члена Ради Безпеки ООН основні сигнали, які містяться у Зверненні
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Верховної Ради України до держав-гарантів відповідно до Меморандуму про гарантії
безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї.
***
Володимир Хандогій дав інтерв’ю для телеканалу CNN International
(Посольство України у Великобританії)
01 березня 2014, 16:20
28 лютого 2014 року Посол України Володимир Хандогій дав інтерв’ю телеканалу CNN
International.
Відповідаючи на запитання журналіста Посол підкреслив, що те, що відбувається зараз в
Криму є загрозою територіальній цілісності України.
Посол закликав Російську Федерацію дотримуватися умов договору про базування
Чорноморського Флоту на території України.
За словами Володимира Хандогія, Україна не зверталася до Росії з жодними пропозиціями
чи проханнями щодо застосування військових формувань Чорноморського флоту
Російської Федерації, тимчасово дислокованих на території України, для забезпечення
громадського порядку, запровадження будь-яких силових заходів.

***
Заява Посольства України в Німеччині
01 березня 2014, 21:46
1 березня 2014 року Росія ухвалила рішення направити свої війська в Україну. Таке
рішення Росії, яка, згідно з Будапештським меморандумом 1994 року, є одним з гарантів
безпеки та територіальної цілісності України, є порушенням її міжнародних зобов’язань.
Нагадуємо, у 1994р. Україна була першою у світі державою, яка добровільно відмовилася
від ядерної зброї, отримавши взамін гарантії США, Великої Британії та Росії щодо
територіальної цілісності та безпеки.
Україна сподівається, що міжнародна спільнота рішучими діями зупинить військову
агресію Москви. Особливо сподіваємося у цьому плані на роль Німеччини.
Рівно 100 років тому вибухнула Перша світова війна. Німеччина, як одна з небагатьох
країн, розуміє трагічні наслідки цієї катастрофи. Не зробивши висновки з цієї трагедії,
міжнародна спільнота своєю пасивністю невдовзі дозволила вибухнути Другій світовій
війні.
Під час візиту до Лондону 27 лютого 2014 року Федеральний канцлер Німеччини
А.Меркель висловила переконання, що через 100 років після Першої та 75 років після
Другої світових воєн – нової війни у Європі більше не можна собі уявити. Ми всі
відзначили ці слова, але зараз нам потрібні спільні рішучі дії, які унеможливлять нову
війну в Європі. Це політичний і моральний обов’язок Німеччини – зробити задля цього
все можливе і навіть більше.
Час тільки слів стурбованості вже пройшов.

КРАЇНИ-ЧЛЕНИ ГРУПИ "G-7"
США
Readout of President Obama’s Call with President Putin
THE WHITE HOUSE
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Office of the Press Secretary
March 1, 2014
President Obama spoke for 90 minutes this afternoon with President Putin of Russia about the
situation in Ukraine. President Obama expressed his deep concern over Russia’s clear violation
of Ukrainian sovereignty and territorial integrity, which is a breach of international law,
including Russia’s obligations under the UN Charter, and of its 1997 military basing agreement
with Ukraine, and which is inconsistent with the 1994 Budapest Memorandum and the Helsinki
Final Act. The United States condemns Russia’s military intervention into Ukrainian territory.
The United States calls on Russia to de-escalate tensions by withdrawing its forces back to bases
in Crimea and to refrain from any interference elsewhere in Ukraine. We have consistently said
that we recognize Russia’s deep historic and cultural ties to Ukraine and the need to protect the
rights of ethnic Russian and minority populations within Ukraine. The Ukrainian government has
made clear its commitment to protect the rights of all Ukrainians and to abide by Ukraine’s
international commitments, and we will continue to urge them to do so.
President Obama told President Putin that, if Russia has concerns about the treatment of ethnic
Russian and minority populations in Ukraine, the appropriate way to address them is peacefully
through direct engagement with the government of Ukraine and through the dispatch of
international observers under the auspices of the United Nations Security Council or the
Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE). As a member of both
organizations, Russia would be able to participate. President Obama urged an immediate effort to
initiate a dialogue between Russia and the Ukrainian government, with international facilitation,
as appropriate. The United States is prepared to participate.
President Obama made clear that Russia’s continued violation of Ukraine’s sovereignty and
territorial integrity would negatively impact Russia’s standing in the international community. In
the coming hours and days, the United States will urgently consult with allies and partners in the
UN Security Council, the North Atlantic Council, the Organization for Security and Cooperation
in Europe, and with the signatories of the Budapest Memorandum. The United States will
suspend upcoming participation in preparatory meetings for the G-8. Going forward, Russia’s
continued violation of international law will lead to greater political and economic isolation.
The people of Ukraine have the right to determine their own future. President Obama has
directed his Administration to continue working urgently with international partners to provide
support for the Ukrainian government, including urgent technical and financial assistance. Going
forward, we will continue consulting closely with allies and partners, the Ukrainian government
and the International Monetary Fund, to provide the new government with significant assistance
to secure financial stability, to support needed reforms, to allow Ukraine to conduct successful
elections, and to support Ukraine as it pursues a democratic future.
***
З заявою Постійного представника США при ООН на засіданні РБ ООН від 1
березня 2014 р. можна ознайомитися у розділі РБ ООН.
***
Remarks by Ambassador Samantha Power, U.S. Permanent Representative to the United
Nations, at a Security Council Stakeout on Ukraine
March 1, 2014
New York, NY
AS DELIVERED
Good evening. Today in the Council, the United States renewed its call for the international
community to support the newly formed government of Ukraine and prevent unnecessary
violence.

10 РОЗДІЛ. 1 БЕРЕЗНЯ 2014 РОКУ, СУБОТА
_____________________________________________________________________________
Unfortunately, the Russian Federation Council’s authorization of the use of military force in
Ukraine is as dangerous as it is destabilizing. It is past time for the threats to end. The Russian
military must pull back.
It is ironic that the Russian Federation regularly goes out of its way in the Security Council
chamber to emphasize the sanctity of national borders and sovereignty. Today, Russia would do
well to heed its own warnings. Russia’s actions in Ukraine violate Russia’s commitment to
protect the sovereignty, territorial integrity, and independence of Ukraine, and pose a threat to
international peace and security. We have said from the outset that we recognize and respect
Russia’s historical ties to Ukraine. But instead of engaging the government of Ukraine and
international institutions about its concerns for ethnic Russians, it ignored both and has instead
acted unilaterally and militarily.
The United States, again, calls for the immediate deployment of international observers from
either the OSCE or United Nations to Crimea and other parts of Ukraine to provide transparency
about the movement and activities of military and para-military forces in the region and to defuse
the tension between groups. The best way to get the facts, to monitor conduct and to prevent any
abuses is to get international monitors and observers – including from UN and OSCE – on the
ground as soon as possible. We are also working to stand up an international mediation mission
to the Crimea to begin to deescalate the situation, and to facilitate productive and peaceful
political dialogue among all Ukrainian parties.
Less than one week since the sun set on the Sochi Olympics, we are at a critical moment. The
United States considers the current actions by Russia in Ukraine as unacceptable behavior for a
G-8 member. The United States will stand with the people of Ukraine and the Ukrainian
government in Kyiv. And as the President has said, intervention by the Russian military will be
both a grave mistake and have costs and consequences.
With that, I’ll take a couple questions.
Reporter: James Bays from Al Jazeera. I know that President Obama has been speaking to
President Putin. President Putin now has this authorization, but there’s clearly now a gap before
he decides whether he’s going to use it. Just, explain to us if you can on camera what is the
message from the U.S. to President Putin right now?
Ambassador Power: The message is, pull back your forces. Let us engage in political dialogue.
Engage with the Ukrainian government which is reaching out to you for that dialogue. The
occupation . . . the military presence in Crimea is a violation of international law and we all need
to allow cooler heads to prevail and to negotiate a peaceful way out of this crisis. Military force
will never be the answer to this crisis.
Reporter: Ambassador, what are those costs that the United States says that Russia will suffer;
and secondly, as a champion of human rights, doesn’t it trouble you that there are four senior
members of this Ukrainian government who have come from very far right, extremist parties?
Ambassador: I think what you heard from President Obama in the readout that the White House
issued is that the United States has already suspended its preparation for the G-8 Summit that
was supposed to take place in Sochi. And what I can say is that, again, the political and
economic isolation that that represents is only going to deepen as this crisis escalates. And that is
why, again, it is incredibly important that an international observer mission get into Ukraine as
soon as possible; that all countries embrace the prospect of international mediation, such as that
offered by the UN Special Envoy Robert Serry; and that we embrace the fundamental tenets of
the UN Charter: territorial integrity, sovereignty and unity of Ukraine, avoiding the use of force,
and the threat of force, and returning to the path of peaceful dialogue.
Thank you.
***
Statement by Secretary Kerry on Situation in Ukraine
U.S. DEPARTMENT OF STATE
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Office of the Spokesperson
March 1, 2014
The United States condemns the Russian Federation’s invasion and occupation of Ukrainian
territory, and its violation of Ukrainian sovereignty and territorial integrity in full contravention
of Russia’s obligations under the UN Charter, the Helsinki Final Act, its 1997 military basing
agreement with Ukraine, and the 1994 Budapest Memorandum. This action is a threat to the
peace and security of Ukraine, and the wider region.
I spoke with President Turchynov this morning to assure him he had the strong support of the
United States and commend the new government for showing the utmost restraint in the face of
the clear and present danger to the integrity of their state, and the assaults on their sovereignty.
We also urge that the Government of Ukraine continue to make clear, as it has from throughout
this crisis, its commitment to protect the rights of all Ukrainians and uphold its international
obligations.
As President Obama has said, we call for Russia to withdraw its forces back to bases, refrain
from interference elsewhere in Ukraine, and support international mediation to address any
legitimate issues regarding the protection of minority rights or security.
From day one, we’ve made clear that we recognize and respect Russia’s ties to Ukraine and its
concerns about treatment of ethnic Russians. But these concerns can and must be addressed in a
way that does not violate Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, by directly engaging the
Government of Ukraine.
Unless immediate and concrete steps are taken by Russia to deescalate tensions, the effect on
U.S.-Russian relations and on Russia’s international standing will be profound.
I convened a call this afternoon with my counterparts from around the world, to coordinate on
next steps. We were unified in our assessment and will work closely together to support Ukraine
and its people at this historic hour.
In the coming days, emergency consultations will commence in the UN Security Council, the
North Atlantic Council, and the Organization for Security and Cooperation in Europe in defense
of the underlying principles critical to the maintenance of international peace and security. We
continue to believe in the importance of an international presence from the UN or OSCE to
gather facts, monitor for violations or abuses and help protect rights. As a leading member of
both organizations, Russia can actively participate and make sure its interests are taken into
account.
The people of Ukraine want nothing more than the right to define their own future – peacefully,
politically and in stability. They must have the international community’s full support at this
vital moment. The United States stands with them, as we have for 22 years, in seeing their rights
restored.
***
Readout of Secretary of Defense Chuck Hagel’s Phone Call With Russia’s Minister of
Defense Sergey Shoygu
March 1, 2014
Pentagon Press Secretary Rear Adm. John Kirby provided the following readout:
"Secretary of Defense Chuck Hagel spoke by phone with Russia’s Minister of Defense Sergey
Shoygu this morning.
"Secretary Hagel expressed deep concern about Russia’s military intervention in Ukraine.
"He reminded Minister Shoygu that these activities ran counter to Russia’s international treaty
obligations and stated position that it would respect the sovereignty and territorial integrity of
Ukraine.
"Secretary Hagel stressed that, without a change on the ground, Russia risks further instability in
the region, isolation in the international community and an escalation that would threaten
European and international security."
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***
Readout of President Obama’s calls with President Hollande and Prime Minister Harper
THE WHITE HOUSE
Office of the Press Secretary
March 1, 2014
President Obama spoke separately this afternoon with President Hollande of France and Prime
Minister Harper of Canada. The leaders agreed that Ukraine’s sovereignty and territorial
integrity must be respected, and expressed their grave concern over Russia’s intervention in
Ukraine. The leaders agreed to continue to coordinate closely, including bilaterally, and through
appropriate international organizations. The leaders affirmed the importance of unity within the
international community in support of international law, and the future of Ukraine and its
democracy. The leaders also pledged to work together on a package of support and assistance to
help Ukraine as it pursues reforms and stabilizes its economy.
***
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
З заявою Постійного предствника Великобританії при ООН на засіданні РБ ООН від
1 березня 2014 р. можна ознайомитися у розділі РБ ООН.
***
PM statement on Ukraine: 1 March 2014
1 March 2014
David Cameron: “Britain views the developments in the Ukraine with growing concern.”
Prime Minister David Cameron said:
Britain views the developments in the Ukraine with growing concern.
This afternoon, in view of the seriousness of events unfolding there today, and the Russian
Parliament’s decision to authorise Russian military intervention, the United Kingdom has called
an emergency meeting of the UN Security Council.
There can be no excuse for outside military intervention in Ukraine – a point I made to President
Putin when we spoke yesterday.
Everyone must think carefully about their actions and work to lower, not escalate tensions. The
world is watching.
***
Russian Ambassador summoned to FCO over escalating tensions in Ukraine
1 March 2014
The Russian Ambassador to the UK, Alexander Vladimirovich Yakovenko, was summoned to
the Foreign and Commonwealth Office this evening, 1 March.
At the request of the Foreign Secretary, the Russian Ambassador was summoned to the Foreign
Office this evening to meet Political Director Simon Gass. The Political Director expressed deep
concern at the Russian Parliament’s decision to authorise military action in Ukraine against the
wishes of the Ukrainian government.
The Political Director asked the Ambassador to urge his government to respect the sovereignty,
independence and territorial integrity of Ukraine. The Foreign Secretary will travel to Kyiv
tomorrow.
ІТАЛІЯ
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Ukraine: Mogherini condemns escalation. "Ensuring unity, inclusiveness and territorial
integrity"
03/01/2014
Foreign Minister Mogherini participated in the evening to a "conference call" with the High
Representative for EU foreign policy Ashton and with some counterparts, including Kerry,
Hague, Fabius and Sikorski, from which emerged the ’ unanimous condemnation and deep
concern about the dangerous escalation of the situation in Crimea.
Mogherini Minister stressed the need to call on the parties to immediately loosen tensions, and in
particular the Russian Federation to exercise great responsibility, refraining from any use of
force.
The Frattini has also evoked the need to ensure unity, sovereignty, inclusiveness and territorial
integrity of Ukraine. Any violation of these principles would be totally unacceptable.
They are ongoing at this time continuous contacts at EU level, G7 and NATO to agree on
common positions and initiatives.
КАНАДА
Statement by the Prime Minister of Canada on the situation in Ukraine
Ottawa, Ontario
1 March 2014
In response to the very serious developments today, Prime Minister Stephen Harper convened a
meeting of Cabinet Ministers this afternoon, and spoke with President Obama, to discuss the
situation in Ukraine. After the meeting, Prime Minister Harper issued the following statement:
"We join our allies in condemning in the strongest terms President Putin’s military intervention
in Ukraine. These actions are a clear violation of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.
They are also in violation of Russia’s obligations under international law.
"Canada recognizes the legitimacy of the Government of Ukraine. Ukraine’s sovereign territory
must be respected and the Ukrainian people must be free to determine their own future. We call
on President Putin to immediately withdraw his forces to their bases and refrain from further
provocative and dangerous actions.
"Canada has suspended its engagement in preparations for the G–8 Summit, currently planned
for Sochi, and the Canadian Ambassador in Moscow is being recalled for consultations. Canada
supports the immediate deployment of international monitors from the United Nations and the
Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) to Ukraine. We are also engaged
in discussions aimed at developing a financial aid package for Ukraine.
"We will continue to cooperate closely with our G–7 partners and other allies. Should President
Putin continue on this course of action, it will lead to ongoing negative consequences for our
bilateral relationship."
НІМЕЧЧИНА
Foreign Minister Steinmeier on the current situation in Crimea
01.03.2014
Foreign Minister Steinmeier issued the following statement in Berlin today (1 March) on the
situation in Ukraine:
Zusatzinformationen
These are dangerous developments that we have seen in Ukraine over the last few hours.
Tensions have increased dramatically, especially in Crimea. Anyone who now adds fuel to the
fire, be it with words or with actions, is deliberately seeking to stir up tensions. It is in no one’s
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interest for the conflict to escalate. Political leaders still have the chance to prevent further
deterioration of the situation and the possibility of unforeseeable consequences.
Everything Russia does on the Crimean peninsula must be fully in keeping with Ukraine’s
sovereignty and territorial integrity, and with the agreements concerning Russia’s Black Sea
Fleet. We hold the Russian Government to its public assurances on this issue. These oblige
Russia to provide full transparency, not only with regard to the movements of its troops in
Crimea, but also for its goals and intentions behind this activity.
We are liaising closely with our partners on this matter. It is in my view essential that we in
Europe meet urgently to agree on a united stance for the European Union.
ФРАНЦІЯ
З заявою Постійного предствника Франції при ООН на засіданні РБ ООН від 1
березня 2014 р. можна ознайомитися нижче у розділі РБ ООН.
***
Ukraine – Déclaration de M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères (Paris, 01
mars 2014)
Dans la crise ukrainienne, la France s’efforce de promouvoir une solution politique qui serve les
intérêts du peuple ukrainien et préserve l’intégrité territoriale et la souveraineté du pays. La
France est vivement préoccupée par les informations provenant de Crimée, qui font état de
mouvements significatifs de forces armées. Nous appelons les parties à s’abstenir d’actions
susceptibles d’alimenter les tensions et de porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Ukraine.
Tout doit être fait pour parvenir à une résolution politique de cette crise. À cette fin, nous
sommes en concertation étroite avec les autorités ukrainiennes et russes ainsi qu’avec nos
principaux partenaires.
ОСНОВНІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ООН
РБ ООН
Засідвння РБ ООН від 1 березня 2014 року.
United Nations S/PV.7124
Security Council
Sixty-ninth year
7124th meeting
Saturday, 1 March 2014, 4.15 p.m.
New York
Provisional
President: Ms. Lucas
Members:
Argentina
Australia
Chad
Chile
China
France
Jordan

(Luxembourg)
Mrs. Perceval
Mr. Quinlan
Mr. Cherif
Mr. Errázuriz
Mr. Wang Min
Mr. Araud
Prince Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein

10 РОЗДІЛ. 1 БЕРЕЗНЯ 2014 РОКУ, СУБОТА
_____________________________________________________________________________
Lithuania
Mrs. Murmokaitė
Nigeria
Mrs. Ogwu
Republic of Korea
Ms. Paik Ji-ah
Russian Federation
Mr. Churkin
Rwanda
Mr. Gasana
United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland
Sir Mark Lyall Grant
United States of America
Ms. Power
Agenda
Letter dated 28 February 2014 from the Permanent Representative of Ukraine to the United
Nations addressed to the President of the Security Council (S/2014/136)
The meeting was called to order at 4.15 p.m.
Expression of thanks to the outgoing President
The President (spoke in French): As this is the first meeting of the Security Council in the
month of March 2014, I should like to take this opportunity to pay tribute, on behalf of the
Council, to Her Excellency Ms. Raimonda Murmokaitė, Permanent Representative of Lithuania,
for her service as President of the Council during the month of February. I am sure that I speak
on behalf of all of the members of the Council in expressing my sincere thanks to Ambassador
Murmokaitė and her delegation for the great diplomatic skill with which they guided the work of
the Council last month.
Adoption of the agenda
The agenda was adopted.
Letter dated 28 February 2014 from the Permanent Representative of Ukraine to the
United Nations addressed to the President of the Security Council (S/2014/136)
The President (spoke in French): In accordance with rule 37 of the Council’s provisional rules
of procedure, I invite the representative of Ukraine to participate in this meeting.
The Security Council will now begin its consideration of the item on its agenda.
I welcome the presence among us today of the Deputy Secretary-General, His Excellency Mr.
Jan Eliasson, and I give him the floor.
The Deputy Secretary-General: Since the Council was briefed yesterday by Assistant
Secretary-General Fernández-Taranco (see S/PV.7123), there have been reports of continued
serious developments in Ukraine. In Crimea, key sites such as airports, communications and
public buildings, including the regional parliament, reportedly continue to be blocked by
unidentified armed men. There are further reports of armed personnel taking control of regional
administration buildings in several cities in the East and South of Ukraine.
The new Crimean Prime Minister, Sergei Aksenov, today released a statement appealing to
President Vladimir Putin to provide assistance in “ensuring peace and tranquillity on the territory
of the Autonomous Republic of Crimea”. In the same statement, he announced that he was
taking control of security in Crimea “on a temporary basis”. He told all security personnel to
declare allegiance to him rather than to the authorities of Kiev. Following the reported
deployment of additional Russian troops and armoured vehicles to Crimea, the Russian
Federation’s upper house of Parliament today approved the request of President Putin for
Russian forces to be used in Ukraine “pending the normalization of the public and political
situation in that country”.
At the same time, in this fluid situation, however, there are some encouraging signs. One of them
is the reported announcement from Kiev just now of the intention to broaden the Government to
include representatives from eastern Ukraine. We also note that the calls for dialogue among all
other interested parties, both inside and outside Ukraine, appear to be resonating.
Referring to the Security Council discussions yesterday about Robert Serry’s fact-finding
mission and his possible visit to Crimea, Mr. Serry was in touch with the authorities of the
Autonomous Republic of Crimea. He came to the conclusion that a visit to Crimea today was not
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possible for logistical reasons. In his statement today, Mr. Serry noted that if he had travelled to
Crimea, he would have conveyed, on behalf of the Secretary-General, a message for all to calm
the situation down and to refrain from any actions that could further escalate an already tense
environment. Robert Serry will travel to Geneva today, where he will brief the Secretary-General
on his mission to Ukraine and discuss further possible steps.
The Secretary-General is gravely concerned that the situation has further deteriorated since
yesterday’s meeting of the Council. In that regard, let me reiterate the Secretary-General’s
important messages, conveyed in his statement of today:
“The Secretary-General continues to closely follow the seriously and rapidly unfolding events in
Ukraine, including developments in Crimea, and is gravely concerned about the deterioration of
the situation.
“The Secretary-General reiterates his call for the full respect for and preservation of the
independence, sovereignty and territorial integrity of Ukraine.
“He calls for an immediate restoration of calm and direct dialogue between all concerned to
solve the current crisis.
“The Secretary-General will be speaking with President Vladimir Putin of Russia shortly about
the situation in Ukraine.”
Let me say in closing that at this crucial moment it is important to recall the mission of the
Organization. It always seeks the peaceful settlement of disputes. That is the essence of the
Charter of the United Nations and should serve as our primary guide in this situation. Now is the
time for cool heads to prevail.
The President (spoke in French): I thank the Deputy Secretary-General for his briefing.
I now give the floor to the representative of Ukraine.
Mr. Sergeyev (Ukraine): I thank you very much, Madam, for agreeing to have this meeting at
such short notice. I thank Mr. Eliasson for his comments and for presenting to us the statement of
the Secretary-General, which is very promising. What I am going to say now, including the
recent information about the developments in Ukraine, in particular in Crimea, was sent to all the
missions this afternoon,
The situation continues to deteriorate. As I said yesterday (see S/PV.7123), Russian troops
illegally entered the territory of Ukraine in the Crimean peninsula on the ambiguous pretext of
protecting the Russian-speaking population of Ukraine. A few hours ago, the upper house of the
Russian Parliament, the Federation Council, unanimously authorized the use of military force
against Ukraine upon the request of the President of the Russian Federation, Vladimir Putin, but
the troops are already there and their number is increasing every hour.
However, such action by the Russian Federation constitutes an act of aggression against the State
of Ukraine and a severe violation of international law, posing a serious threat to the sovereignty
and territorial integrity of our country, as well as peace and stability in the whole region. The
Russian Federation is not complying with its obligations as a State guarantor of Ukraine under
the Budapest Memorandum, obliging Russia, as well as other permanent members of the
Security Council, to refrain from the threat or use of force against the territorial integrity of
Ukraine. It is a dangerous challenge to the very principle of the Treaty on the Non-Proliferation
of Nuclear Weapons.
Russia officially rejected the Ukrainian proposal to hold immediate bilateral consultations under
article 7 of the Treaty on Friendship, Cooperation and Partnership between Ukraine and the
Russian Federation of 1997. The Russian Federation has brutally violated the basic principles of
the Charter of the United Nations, obliging all Member States, inter alia, to refrain from the
threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State.
Facing the announced military intervention in Ukraine, the Government of Ukraine requested
that this meeting of the Security Council be held. We call upon the Security Council to do
everything possible now to stop aggression by the Russian Federation against Ukraine. There is
still a chance.
Ukraine calls on the guarantor States to react immediately in order to prevent intervention. We
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call for international monitors of the situation in Ukraine with regard to the aggression of the
Russian Federation. We urge all States Members of the United Nations to demonstrate solidarity
with the Ukrainian nation to protect the sovereignty and territorial integrity of the country and
the very basic principles of the United Nations, currently brutally violated by a permanent
member of the Security Council.
The President (spoke in French): I now give the floor to members of the Security Council.
Mr. Churkin (Russian Federation) (spoke in Russian): At the outset, I would like to express my
sympathy to you, Madam President, because under your presidency we have just wasted two
hours discussing the format for this meeting. We agreed that only three people would speak in an
open format: Mr. Eliasson, my Ukrainian colleague Mr. Sergeyev, and the Permanent
Representative of the Russian Federation. As I understand it, some of my Security Council
colleagues already intend to depart from that agreement, but what can we do when there is a
game without rules?
I would like to thank Mr. Eliasson for his briefing and I support his conclusion that, in the
current situation, cool heads must prevail. Unfortunately, I must note that my Ukrainian
colleague did not choose to follow that advice, and what I heard in his statement was a number
of terms characterizing the situation in Ukraine and the actions of the Russian Federation to
which we cannot agree at all.
We are discussing a crisis that should not have taken place. There was no objective reason
whatsoever for it to happen. There was and remains our fraternal country of Ukraine, our
neighbour. If we talk about this in terms of the situation last autumn, it has a democratically and
legally elected President, Mr. Yanukovych. He undertakes his functions on basis of the
parliamentary majority in a democratically elected Parliament. His country is certainly dealing
with serious economic challenges, and the leadership of Ukraine had serious decisions to make.
In particular, it needed to decide whether to join or sign an association agreement with the
European Union. That is a complex decision. One of the mistakes made the Ukrainian leadership
was perhaps its last-minute recognition that this association agreement could have significant
economic consequences for Ukraine.
In such conditions, the Ukrainian leader, President Yanukovych, took a completely constitutional
decision that was fully in line with the prerogatives of the Head of any State, namely, to refrain
from signing an association agreement with the European Union. That did not mean, as many
have said, that there was a complete repudiation of a European orientation; he simply had to
weigh the circumstances that had arisen at that time. Therefore, I repeat, his decision was fully
within the prerogatives of the Ukrainian leadership.
This raises a question: Why did that problem need to result in street demonstrations? Why do
those street demonstrations need to be encouraged from abroad by members of the European
Union? Why did the representatives of several countries of the European Union need to appear at
those meetings, which were ignited by protests against a decision taken by the Ukrainian
leadership? Why did some officials need to talk about stirring up the public and opposition
leaders? Why did there have to be such crude interventions in the internal affairs of a sovereign
State?
There is another question that must be asked. I do not want to condone the actions of President
Yanukovych during the crisis in reaction to the protests. Many things could be said in that
regard, but I will just reiterate the facts. A leader of the opposition, Mr. Yatsenyuk, was offered
the post of Prime Minister. Why did he not accept that proposal? Why continue to escalate the
situation? Mr. Yatsenyuk could have formed a Government. If he had wanted to sign an
association agreement with the European Union, he could have – and then he would have been
responsible for the catastrophic economic consequences for the country if he had done so.
Moreover, there will be presidential elections in Ukraine in 2015, and if the people do not like
President Yanukovych’s position, they can elect another President. That has happened before.
Mr. Yanukovych lost an election and other Presidents were elected in Ukraine.
Why continue to whip up the situation? Why are some of our Western colleagues trying to
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prolong the confrontation? Why are they bringing armed militants into the streets? Why do those
armed militants need to throw Molotov cocktails at the police? Why are they going after the
police? Have we heard any censure of these activities from the Western supporters of democracy
in Ukraine? We, for one, have heard not one word from any of the many institutions that
promote democracy. It is therefore unclear why they even exist, if they do not react to such
manifestations.
As a result of the emergence of the crisis, an agreement between President Yanukovych and the
opposition was signed on 21 February. It contained the signatures of the Ministers of Foreign
Affairs of Germany, France and Poland. It was a very important agreement. At a later stage, it
would have provided an opportunity to defuse the crisis. Under the agreement, a national unity
Government was to be formed within 10 days, constitutional reforms were to be undertaken, a
new constitution was to be adopted, and presidential elections were to be held by December
2014. The opposition and its leaders pledged not use force. They were to surrender their weapons
to whomever was supposed to keep them.
Why was that agreement not implemented? Why were threats aimed at President Yanukovych
that resulted in his having to leave Kiev? Why, with all the traumatic changes that have taken
place, was the first action of the Ukrainian Parliament and its new membership a decision to
change the law on language, which accorded Ukrainian minority communities – not only
Russians but others as well – the right to use their own languages? Why was that decision taken
the very first day? This was not the result of a political coalition or process. One opposition
leader sought to assert himself, claimed victory and tried to impose his will on the people. I
would not venture to estimate their numbers, but there are a number of political groups whose
membership includes radical extremists working in the field of Ukrainian security.
What has occurred over the past few days, which is the reason for our meeting today? A very
difficult situation has arisen in Crimea and the eastern part of Ukraine in recent days. There has
been a lot of concern, and in Crimea in particular. People have come in from Kiev with the clear
intention of repeating what they have done in Kiev and in the western Ukraine by replacing the
regional governments. That has created great concern in the eastern part of the country,
especially in the Republic of Crimea.
In those circumstances, the Chairman of the Council of Ministers of Crimea, Mr. Aksyonov,
made a statement that was referenced today by Mr. Eliasson, in which he said:
“In spite of the agreement that was reached with the central authorities concerning the
inadmissibility of the appointment of leaders of power structures without the consent of the
Supreme Council of the Autonomous Republic of Crimea, in violation of the norms of the
Constitution of the Autonomous Republic of Crimea and the Ukrainian laws governing the
police, yesterday, 28 February, Mr. Igor Avrutsky was appointed chief of the local Crimean
militia. That appointment, the presence of unidentified armed groups and military equipment,
and the inabaility of the power structures of the Autonomous Republic of Crimea to effectively
control the situation on the territory of the Republic have led to disorder and the use of firearms.”
I will now quote the statement issued today by the Minister for Foreign Affairs of Russia.
“On the night of 1 March, unknown armed people sent from Kiev attempted to storm the
Ministry of Internal Affairs of the Autonomous Republic of Crimea. As a result of those
perfidious provocations, there were casualties. The decisive action of self-defence groups
prevented the attempt to overrun the Ministry. These developments confirm the aspirations of
certain well-known political circles in Kiev to destabilize the situation on the peninsula. It is very
irresponsible to stir up tensions in the Crimea, which is already very tense.”
In those conditions, Mr. Aksyonov, Prime Minister of Crimea, went to the President of Russia
with a request for assistance to restore peace in Crimea. According to available information, the
appeal was also supported by Mr. Yanukovych, whose removal from office, we believe, was
illegal. As a result of that appeal, the President of Russia, in accordance with our constitutional
procedures, sent to the Federation Council the following request.
“With respect to the extraordinary situation in Ukraine and threats against the lives of Russian
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citizens, our compatriots, and members of the military contingent of the armed forces of the
Russian Federation deployed in conformity with international agreement on the territory of
Ukraine, the Autonomous Republic of Crimea – in accordance with paragraph (g) of part I of
article 102 of the Constitution of the Russian Federation – has requested the deployment of the
armed forces of the Russian Federation on the territory of Ukraine until the civic and political
situation in Ukraine can be normalized”.
I therefore draw the Council’s attention to the fact that it says “on the territory of Ukraine” – not
“against Ukraine”, as my Ukrainian colleague said, but “on the territory of Ukraine until the
civic and political situation in Ukraine can be normalized”. In recent reports that I have received,
including the statement issued by the press representative of the President of the Russian
Federation, the President of the Russian Federation has not taken a decision on the use of armed
forces on the territory of Ukraine.
With regard to how to get out of this situation, I repeat, as Mr. Eliasson said quite correctly, that
cooler heads must prevail and we must return to the political path in the constitutional
framework. We need to go back to the agreement of 21 February and establish a national unity
Government, and we need to put an end to attempts to converse with our ethnic or political
opponents in the language of force. The international factors that are especially interested in the
situation in Ukraine need to call the radicals to order. They must advise the Ukrainian
opposition, or whoever happens to be in Kiev, to distance itself from the radicals and not allow
them to lord it over Ukraine, as such actions could lead to very difficult developments, which is
what the Russian Federation is trying to avoid.
Ms. Power (United States of America): The United States renews our call for the international
community to support the newly formed Government of Ukraine and to prevent unnecessary
violence.
I would like to take a moment to respond to the comments made here by the representative of the
Russian Federation. Actions speak louder than words. Early this morning, the Russian Duma
acted to authorize the use of military force in Ukraine. This is as dangerous as it is destabilizing.
We are deeply disturbed by reports this morning of Russian military intervention into Crimea.
This intervention is without legal basis; indeed, it violates Russia’s commitment to protecting the
sovereignty, territorial integrity and independence of Ukraine.
It is time for the Russian intervention in Ukraine to end. The Russian military must stand down,
the aspirations of the Ukrainian people must be respected, and political dialogue must be allowed
to continue. We applaud the remarkable restraint and commitment to that dialogue that the new
Ukrainian Government in Kiev has demonstrated in the face of hostility.
We have said from the outset that we recognize and respect Russia’s historical ties to Ukraine,
but instead of engaging the Government of Ukraine and international institutions about its
concerns for ethnic Russians, Russia has ignored both, and has instead acted unilaterally and
militarily. It is ironic that the Russian Federation regularly goes out of its way in this Chamber to
emphasize the sanctity of national borders and of sovereignty, but Russian actions in Ukraine are
violating the sovereignty of Ukraine and pose a threat to peace and security.
Russia alleges various actions against and threats to minority groups in Ukraine. We see no
evidence of such actions yet, but Russia’s provocative actions could easily push a tense situation
beyond the breaking point. Russia’s incitement of groups to come out to protest is not
responsible behaviour in the present situation. There is a clear way forward that would preserve
Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, and address Russia’s concerns.
First, Russia should directly engage the Government of Ukraine. Secondly, international
monitors and observers, including from the United Nations and the Organization for Security and
Cooperation in Europe (OSCE), should be sent to Ukraine. That is the best way to get the facts,
monitor conduct and prevent any abuses. Russia is a leading member of both institutions and can
participate actively to ensure that its interests are upheld. The immediate deployment of
international observers from either the OSCE or the United Nations to Crimea would also
provide transparency about the movements and activities of military and paramilitary forces in
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the region, and defuse the tensions between different groups. We are also working to stand up an
international mediation mission to the Crimea to begin to de-escalate the situation and facilitate
productive and peaceful political dialogue among all Ukrainian parties.
Our paramount concerns are to end the confrontation and to find a solution that allows the
Ukrainian people to determine their own destiny, their own Government and their own future.
That must be the goal of the Council and the international community. The United States will
work with Ukraine, our allies and partners in Europe and around the world, and here at the
United Nations to uphold and protect the sovereignty, unity and democratic future of Ukraine.
Sir Mark Lyall Grant (United Kingdom): As the Permanent Representative of Russia has
suggested that some European Union (EU) member States were somehow involved in making
the crisis in Ukraine worse, I should like to set out clearly my Government’s position.
The United Kingdom is deeply concerned by the escalation of tensions in the Crimea peninsula
and by the fact that the Russian Parliament has authorized Russian military action on Ukrainian
soil against the wishes of the Ukrainian Government. That action is a grave threat to the
sovereignty, independence and territorial integrity of Ukraine. We condemn any act of
aggression against Ukraine. We have therefore sought an immediate and full explanation from
the Russian Federation for the decision to authorize military action on sovereign Ukrainian soil,
and of the basis for it under international law.
Earlier today, my Prime Minister called on all parties to think carefully about their actions and to
work to lower, not escalate, tensions. Yesterday, my Foreign Secretary spoke to Ukrainian acting
President Turchynov, and made clear the United Kingdom’s support for Ukraine’s new
Government. He urged him to ensure that the Government take measures that unify the country
and that it protect the rights of Ukraine’s citizens, including those from minority groups, in a
spirit of inclusiveness. And he assured him of the United Kingdom’s commitment to Ukraine’s
territorial integrity, unity and sovereignty.
The United Kingdom Government support the Ukrainian Government’s request for urgent
consultations, in accordance with the 1994 Budapest Memorandum, signed by the United
Kingdom, the United States, Russia and Ukraine. We see no reason why these consultations
should not take place immediately.
Yesterday, the Council expressed support for Ukraine’s unity, sovereignty and territorial
integrity, and agreed that all political actors should show restraint. It is critical that the Russian
Federation respect the sovereignty, independence and territorial integrity of Ukraine, and take
immediate steps to calm this dangerous situation.
Mr. Araud (France) (spoke in French): Since the current crisis began, France has worked
towards a solution promoting the stabilization of a democratic Ukraine in which the rights of all
communities are respected and which is part of the broader European family. This was the aim of
the mediation efforts carried out by the Ministers for Foreign Affairs of the Federal Republic of
Germany, Poland and France. It was the aim of the agreement of 21 February, which the Russian
Federation refused to support at the time.
The situation before us today is not a modern-day geopolitical spat. This is not a situation in
which Ukraine is being forced to choose between East and West, which would go against all of
the values on which the European Union is founded. I recall that the Union’s very existence is
based on the rejection of such practices of another age, which twice left our continent in ruins in
the course of a single century.
The authorization given by the Council of the Russian Federation to deploy troops in Ukraine
could, if acted upon, be seen as a threat to the territorial integrity of the country and would be a
dangerous development for peace. In the Ukrainian crisis, France will continue to strive for a
political solution that meets the needs of the Ukrainian people and preserves the territorial
integrity and sovereignty of that country.
We therefore call on all parties involved to show their sense of responsibility. We call on the
Ukrainian authorities to take all measures necessary to ensure civil peace and intercommunal
coexistence, to restore the country and to take the legitimate interests of the Russian Federation
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into account. We expect all of Ukraine’s neighbours to assist it in this difficult task.
France and the European Union stand ready to contribute to the peaceful settlement of the crisis.
The President of the French Republic has called for swift and coordinated action from the
European Union, which will be determined at the Foreign Affairs Council meeting on 3 March.
The President (spoke in French): There are no more names inscribed on the list of speakers. I
now invite Council members to informal consultations to continue our discussion on the subject.
The meeting rose at 4.50 p.m.

