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УКРАЇНА VS РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ
РФ
Президент РФ
Подписан Указ «О признании Республики Крым».
Владимир Путин подписал Указ №147 от 17 марта 2014 года «О признании Республики
Крым».
17 марта 2014 года, 22:30
Полный текст Указа:
1. Учитывая волеизъявление народов Крыма на общекрымском референдуме,
состоявшемся 16 марта 2014 г., признать Республику Крым, в которой город Севастополь
имеет особый статус, в качестве суверенного и независимого государства.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
***
Телефонный разговор с Президентом США Бараком Обамой
По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина
с Президентом США Бараком Обамой.
17 марта 2014 года, 00:30
Продолжено обсуждение различных аспектов кризисной ситуации на Украине. В.Путин
обратил внимание на неспособность и нежелание нынешних киевских властей обуздать
разгул ультранационалистических и радикальных группировок, дестабилизирующих
обстановку и терроризирующих мирных жителей, в том числе русскоязычное население и
наших соотечественников.
В этом контексте рассмотрена возможность направления на Украину мониторинговой
миссии ОБСЕ. По мнению Президента России, деятельность такой миссии должна
распространяться на все украинские регионы.
В связи с состоявшимся в Крыму референдумом В.Путин акцентировал, что его
проведение полностью соответствовало нормам международного права и Устава ООН и
учитывало, в частности, известный косовский прецедент. При этом жителям полуострова
была гарантирована возможность свободного волеизъявления и самоопределения.
Главы государств отметили, что, несмотря на имеющиеся различия в оценках, необходимо
совместно искать пути содействия стабилизации положения на Украине.
Президент США поздравил Президента России с успешным проведением
Паралимпийских зимних игр и попросил передать приветствия участникам соревнований.
МЗС РФ
Комментарий МИД России по тематике внешних долгов и активов СССР в
контексте российско-украинских отношений
578-17-03-2014
В России с удивлением восприняли так называемые инструкции А.П.Яценюка
А.Б.Дещице относительно якобы неурегулированной проблемы внешних долгов и активов
СССР.
Напомним, что еще в ноте МИД России МИДу Украины от 31 марта 2005 года было
отмечено, что по Соглашению между Российской Федерацией и Украиной об
урегулировании вопросов правопреемства в отношении внешнего государственного долга
и активов бывшего СССР от 9 декабря 1994 года (так называемое Соглашение о «нулевом
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варианте») Украина взяла обязательства передать, а Российская Федерация принять
обязательство по выплате доли Украины во внешнем государственном долге бывшего
СССР по состоянию на 1 декабря 1994 года. На тот момент эта доля составляла 6,8 млрд.
долл. США. Теперь она приближается к 20 млрд. долл. США. В этой связи, в случае, если
Украинская сторона возвращается к проблеме «нулевого варианта», то Российская
сторона оставляет за собой право настаивать на незамедлительной компенсации Украиной
Российской Федерации упомянутых 20 млрд. долл. США долга бывшего СССР. После
чего мы были бы готовы рассмотреть вопрос о возможности проведения переговоров с
Украиной по другим аспектам «нулевого варианта».
***
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с
Министром иностранных дел Казахстана Е.А.Идрисовым
576-17-03-2014
15 марта по инициативе казахстанской стороны состоялся телефонный разговор Министра
иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел
Республики Казахстан Е.А.Идрисовым.
Были обсуждены позиции сторон в контексте осуществления стратегического
партнерства, в частности по текущим событиям на Украине, а также возможные усилия,
направленные на урегулирование ситуации в этой стране.
***
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Послами и
Полномочными представителями государств-членов ОДКБ
575-17-03-2014
17 марта в рамках российского председательства в Организации Договора о коллективной
безопасности (ОДКБ) состоялась встреча Министра иностранных дел Российской
Федерации С.В.Лаврова с Послами и Полномочными представителями государств-членов
ОДКБ, в которой также принял участие Генеральный секретарь ОДКБ Н.Н.Бордюжа.
В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления внешнеполитической координации
в рамках Организации и подготовки к предстоящему 3 апреля с.г. в Москве заседанию
СМИД ОДКБ. С.В.Лавров проинформировал партнеров о ходе реализации утвержденных
Председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ, Президентом России
В.В.Путиным приоритетов российского председательства в ОДКБ и решений сочинской
(2013 г.) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Состоялся также обмен мнениями по международной проблематике, включая ситуацию в
Афганистане и развитие событий на Украине и в Крыму.
***
Комментарий Департамента информации и печати МИД России о высказываниях
помощника Генерального секретаря ООН И.Шимоновича в ходе его визита на
Украину
571-17-03-2014
Обратили внимание на высказывания помощника Генерального секретаря ООН
И.Шимоновича в ходе его визита на Украину.
Вызывает удивление и непонимание ангажированная, предвзятая и необъективная оценка
И.Шимоновичем ситуации в области прав человека в этой стране. Высокопоставленный
ооновский чиновник предпочел не заметить убийств, массовых расправ, пыток,
похищений людей, нападений на журналистов и правозащитников, заключения в тюрьму
по политическим мотивам, вопиющих инцидентов с явно расистским, в т.ч. антирусским и
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антисемитским подтекстом, которые чинятся по приказу или с молчаливого согласия лиц,
захвативших власть в Киеве.
Вместо этого с фальшивой тревогой он говорит об «озабоченностях» ситуацией с правами
человека в Крыму. Хотели бы напомнить И.Шимоновичу не только о гарантиях, которые
власти Республики предоставляют и будут предоставлять в дальнейшем крымскотатарскому меньшинству, но и о том, что Крым в настоящий момент – едва ли не
единственное место, где сохраняется порядок и верховенство закона.
Носителем суверенитета Крыма является его народ, воля которого была однозначно
выражена на референдуме 16 марта. Именно это и является реализацией права на участие
в политической жизни, которого самопровозглашенные власти в Киеве безуспешно
пытались лишить жителей Крыма и о котором говорит И.Шимонович.
Нельзя назвать иначе, чем двойными стандартами то, что И.Шимонович разглагольствует
о неких «активистах и журналистах», якобы подвергшихся обыску со стороны «лиц в
форме», и молчит о том, что за головы журналистов экстремисты назначают награды,
самопровозглашенная власть в приказном порядке отключает зарубежные телеканалы, в
массовом порядке закрывает въезд иностранным корреспондентам, и даже делает попытки
создать помехи ретрансляции спутниковых сигналов.
Распространение неонацистских лозунгов, героизация нацистских карателей, призывы к
расправам над русским населением Украины и над русскими вообще (т.е. к действиям,
имеющим все признаки этнических чисток) должны получить ясное и однозначное
осуждение. Вместо этого сотрудник Управления Верховного комиссара ООН по правам
человека лишь мягко пожурил за «разжигание ненависти маленькой группой политиков».
Вряд ли беспристрастный наблюдатель, каким пытается показать себя И.Шимонович, мог
бы всерьез поверить в желание «властей» Украины «распрощаться с прошлыми
несправедливостями и выработать новый подход, основанный на верховенстве права,
демократии и правах человека». Или ему невдомек, что эти люди меньше месяца назад
вооруженным путем, опираясь на экстремистские группировки, свергли законную власть?
По меньшей мере странным выглядит то, что И.Шимонович называет их
«правительством».
Считаем, что своим заявлением И.Шимонович грубо нарушил принципы, которым
должны следовать все сотрудники Секретариата ООН в соответствии с ее Уставом –
нейтральность, независимость и добросовестность. Кроме того, он априори
дискредитировал миссию, которую собирается направить в эту страну Управление
Верховного комиссара ООН по правам человека, и поставил под сомнение ее
независимость и беспристрастность.
***
Заявление МИД России о Группе поддержки для Украины
570-17-03-2014
В последнее время наши западные партнеры активно призывают к созданию Контактной
группы по урегулированию ситуации на Украине, однако исходят из того, что подобная
структура должна заниматься налаживанием диалога между Москвой и Киевом.
Как неоднократно разъяснялось российской стороной, нынешняя ситуация на Украине
создана не нами, а является результатом глубокого кризиса украинского государства,
приведшего к поляризации общества и резким обострениям антагонизма между
различными частями страны.
Именно на содействие преодолению этих противоречий должны быть направлены усилия
международного сообщества.
Руководствуясь этой задачей и с учетом обращений к нам со стороны США и европейских
государств, мы подготовили и передали неделю назад нашим основным партнерам в
США, Европе и других регионах российские предложения о том, как могло бы быть
организовано внешнее содействие тем шагам, которые должны предпринять сами
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украинцы для выхода из кризиса.
С этой целью мы предложили сформировать компактную Группу поддержки для Украины
в составе, приемлемом для всех украинских политических сил.
Участники Группы обязались бы руководствоваться следующими принципами:
– уважение интересов многонационального народа Украины,
– поддержка легитимных устремлений всех украинцев и всех регионов страны жить в
безопасности в соответствии со своими традициями и обычаями, свободно пользоваться
родным языком, иметь беспрепятственный доступ к своей культуре и поддерживать
широкие связи со своими соотечественниками и соседями,
– недопустимость возрождения неонацистской идеологии, необходимость для украинских
политиков отмежеваться от ультра-националистов и пресечь их попытки
дестабилизировать различные регионы страны,
– признание важного значения гражданского мира и общенационального согласия на
Украине для продвижения конструктивных отношений в евроатлантическом регионе на
основе равноправия и взаимного учета интересов всех расположенных здесь государств.
Целями Группы поддержки стало бы поощрение украинцев к осуществлению следующих
первоочередных действий.
1. Незамедлительно выполнить обязательства, содержащиеся в Соглашении об
урегулировании ситуации на Украине от 21 февраля 2014 г., по изъятию нелегального
оружия, освобождению незаконно занятых зданий, улиц и площадей, а также по
организации объективного расследования актов насилия в декабре 2013 г. – феврале
2014 г.
2. Без промедления созвать по решению Верховной Рады Украины конституционное
собрание с равным представительством всех украинских регионов для подготовки новой
федеративной конституции, в соответствии с которой:
– будут закреплены принципы верховенства закона, защиты прав человека и всех
национальных меньшинств, свободы слова и деятельности политических партий и средств
массовой информации, а также другие принципы, обеспечивающие политический строй
Украины в качестве демократического федеративного государства, обладающего
суверенитетом и нейтральным военно-политическим статусом;
– русскому языку наряду с украинским будет предоставлен статус второго
государственного языка, а остальным языкам – статус в соответствии с Европейской
конвенцией о региональных языках и языках меньшинств;
– регионы будут самостоятельно прямым голосованием избирать органы своей
законодательной и исполнительной власти и иметь широкие полномочия, отражающие
культурно-историческую специфику каждого из них, в вопросах экономики и финансов,
социальной сферы, языка, образования, внешних межрегиональных связей, при
обеспечении защиты прав национальных меньшинств, проживающих в каждом субъекте
федерации;
– будет запрещено и наказуемо вмешиваться в дела церкви и в межконфессиональные
отношения.
Решение об утверждении проекта новой конституции принимается конституционным
собранием на основе согласия всех участников.
Проект конституции выносится на всенародный референдум.
3. Сразу после одобрения новой конституции должно быть назначено проведение при
широком и объективном международном наблюдении общенациональных выборов
высших органов государственной власти Украины с одновременным проведением
выборов органов законодательной и исполнительной власти в каждом субъекте
федерации.
4. Признается и уважается право Крыма определить свою судьбу в соответствии с
результатами свободного волеизъявления его населения в ходе состоявшегося 16 марта
2014 г. референдума.
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5. Установленный на основе совокупности изложенных выше целей и принципов
государственный строй Украины, ее суверенитет, территориальная целостность и
нейтральный военно-политический статус гарантируются Россией, Евросоюзом и США с
закреплением резолюцией Совета Безопасности ООН.
***
Россия готова совместно с нашими партнерами без промедления приступить к
формированию многостороннего механизма содействия урегулированию украинского
кризиса в соответствии с этими предложениями.
УКРАЇНА
В.о.Президента України – Голова Верховної Ради Україги
ВР України
У ПОНЕДІЛОК, 17 БЕРЕЗНЯ 2014 РОКУ, ВІДБУЛОСЯ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ.
Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов, відкривши ранкове пленарне
засідання, зазначив: "враховуючи небезпеку прямого військового вторгнення, враховуючи
продовження агресії в Автономній Республіці Крим, яку Російська Федерація планує або
пробує прикрити фальшивим фарсом під назвою "референдум", який ніколи не буде
визнаний ні Україною, ні всім цивілізованим світом, враховуючи всю цю небезпеку мною
був підписаний Указ "Про часткову мобілізацію". Цей Указ вступає в силу тільки після
схвалення його Верховною Радою".
За словами головуючого, першим питанням, яке необхідно розглянути сьогодні – це
проект закону про затвердження Указу Президента України "Про часткову мобілізацію".
О.Турчинов повідомив, що уряд вчора провів засідання і вніс на розгляд парламенту зміни
до державного бюджету на поточний рік. Мета цих змін – фінансування першочергових
потреб Збройних Сил і Національної гвардії. "Для того, щоб забезпечити в умовах
страшної економічної кризи фінансування армії, а у нас немає іншого вибору, ми повинні
це зробити", – наголосив він.
***
ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ МІЖПАРЛАМЕНТСЬКОЇ АСАМБЛЕЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ
УКРАЇНИ, СЕЙМУ ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА СЕЙМУ І СЕНАТУ
РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА
17 березня 2014 року
Голова Верховної Ради України, в.о. Президента України Олександр Турчинов висловлює
вдячність Президії Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму
Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща за солідарність з Україною і
сподівається, що ця зустріч сприятиме зміцненню відносин між нашими країнами.
Відкриваючи у понеділок засідання Президії Асамблеї, у якому взяли участь Голова
Сейму Литовської Республіки Лорета Граужинєнє і Маршалок Сенату Республіки Польща
Богдан Борусевич, О.Турчинов підкреслив, що історія наших стосунків підтверджує
солідарність і надійну підтримку нашої держави народами Литви і Польщі, їхнього
депутатського корпусу.
Українська держава, сказав він, сьогодні "зіткнулася з викликом – її територіальній
цілісності і суверенітету загрожує небезпека". "Нам потрібна дієва підтримка наших
друзів", – наголосив керівник Парламенту, висловивши вдячність Сенату Республіки
Польща за прийняту Постанову, а Сейму Литовської Республіки – за Заяву, де
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висловлюється підтримка України у протистоянні агресорам.
Голова Верховної Ради також висловив вдячність парламентам Польщі та Литви за
активні дії у європейських структурах, спрямовані на звернення уваги європейського
співтовариства до України у нинішній складній ситуації.
Крім того, О.Турчинов наголосив, що європейська інтеграція залишається пріоритетом
нашої зовнішньої і внутрішньої політики. "Сьогодні ключовим завданням є якнайшвидше
підписання Угоди про Асоціацію між Україною та Євросоюзом, – заявив О.Турчинов. –
Підписання Угоди та визначення європейських перспектив України стануть гідною
відповіддю українцям, які стали на захист європейських цінностей на Майдані".
На його думку, створення найближчим часом зони вільної торгівлі з країнами ЄС стане
потужним імпульсом для національної економіки України, а також "великого значення"
для українців матиме запровадження безвізового режиму між Україною та Євросоюзом.
За словами керівника Парламенту, з урахуванням поточної політичної ситуації в Україні
та її впливу на безпекову ситуацію в Європі найбільш актуальним є посилення контактів
між профільними комітетами Верховної Ради, Сейму Литви та Сенату Польщі.
Він висловив переконання, що сьогоднішнє засідання Президії тристоронньої Асамблеї
сприятиме також поглибленню українсько-польсько-литовських взаємин у розв’язанні
міжнародних проблем.
За підсумками засідання Сторони підписали Спільну заяву.
Під час брифінгу за підсумками засідання Президії Асамблеї Л.Граужинєнє та
Б.Борусевич заявили про підтримку позиції нашої держави, її суверенітету, незалежності
та територіальної цілісності.
Голови Сейму Литовської Республіки і Сенату Республіки Польща засудили російську
агресію щодо України, підкресливши, що такі дії спрямовані "проти усього світу, проти
миру у світі".
Зокрема, Б.Борусевич назвав російську агресію "фатальною" не тільки для України, а й
для усього світу, оскільки йдеться про порушення існуючих кордонів.
Л.Граужинєнє і Б.Борусевич висловили сподівання, що російські політичні сили і
суспільство знайдуть спосіб зупинити агресію.
Л.Граужинєнє також назвала "радісною звісткою" готовність України до підписання
Угоди про асоціацію з ЄС.
***
СПІЛЬНА ЗАЯВА ГОЛІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, СЕЙМУ ЛИТОВСЬКОЇ
РЕСПУБЛІКИ ТА СЕНАТУ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА
Київ, 17 березня 2014 року
Ми, Голови парламентів України, Литви та Польщі,
висловлюючи рішучу підтримку суверенітету, незалежності та територіальній цілісності
України, визнаючи легітимність нинішнього Уряду України,
засуджуємо акт агресії російських збройних сил і фактичну окупацію частини території
України. Ці дії є порушенням Статуту ООН і Гельсінського заключного акту ОБСЄ, а
також зобов’язань Росії поважати суверенітет і територіальну цілісність України,
закріплених у Будапештському меморандумі 1994 року і двосторонньому Договорі про
дружбу, співпрацю і партнерство 1997 року. Ми вважаємо, що це найсерйозніший виклик
глобальній безпеці з часів закінчення холодної війни.
Ми закликаємо Російську Федерацію негайно вивести свої збройні сили у місця їх
постійної дислокації, розпочати безпосередні консультації з Урядом України і
скористатися пропозиціями щодо міжнародного посередництва та спостереження. Також
закликаємо Російську Федерацію зупинити поширення пропаганди, що розпалює
ворожнечу, і неправдивої інформації про своїх сусідів.
Історичний досвід окупації та анексії 1939-1940 років свідчить про те, що агресивні дії
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повинні мати адекватні наслідки для тих, хто їх вчиняє, та зобов’язує нас використовувати
всі можливі інструменти для запобігання повторенню історії. Ми підтримуємо цільові
заходи проти відповідальних за порушення української територіальної цілісності та
суверенітету, а також проти осіб, діяльність яких дестабілізує ситуацію в Україні і
загрожує правам людини.
Ми вітаємо зусилля Уряду України щодо стабілізації ситуації. Ми вважаємо, що рішення
Верховної Ради Автономної Республіки Крим провести так званий референдум 16 березня
2014 року про майбутній статус цієї території порушує Конституцію України і, таким
чином, є незаконним. Ми оцінюємо декларацію про незалежність, прийняту Верховною
Радою Автономної Республіки Крим 11 березня 2014 року, як таку, що суперечить
зусиллям з деескалації ситуації.
Ми твердо віримо, що Угода про асоціацію, включаючи глибоку і всеосяжну зону вільної
торгівлі між Європейським Союзом і Україною, є важливим кроком у поглибленні
відносин, а також відкритті перспектив для інтеграції України до Європейського Союзу і
закликаємо до її підписання за першої нагоди. Ми готові надати всіляку підтримку
Верховній Раді України у її подальших євроінтеграційних кроках та закликаємо її до
проведення реформ самоврядування в Україні, гармонізації українського законодавства з
правовою системою ЄС, прийняття законодавства щодо запровадження безвізового
режиму з ЄС та започаткування без зволікань необхідних економічних реформ.
(Прес-служба Апарату Верховної Ради України)
***
У понеділок 17 березня 2014 року відбулась зустріч Голови Верховної Ради України
Олександра Турчинова з Прем’єр-міністром Республіки Молдова Юріє Лянке.
Під час зустрічі Сторони обговорили питання співпраці між країнами, урядами та
парламентами щодо спільного просування на шляху європейської інтеграції. Крім того,
була обговорена ситуація, яка склалась на території півострову Крим.
За словами О.Турчинова, те, що відбувається в Криму – "ні що інше, ніж невмотивована
агресія Російської Федерації, яка не має жодних пояснень: ані юридичних, ані моральних".
"Фальшивий референдум не відбувся б без російської зброї та присутності їх військ", –
сказав він, наголосивши, що "той фальшивий спектакль", який розіграли на території
півострова – нелегітимний, що підтвердили у своїх висновках і Конституційний Суд
України, і Венеціанська комісія.
"На території Автономної Республіки Крим немає кримських громадян, а є громадяни
України, представники різних народностей, інтереси яких ми здатні забезпечити", – сказав
О.Турчинов.
"Незважаючи ні на що, ми продовжуємо наш рух до ЄС", – зазначив керівник Парламенту,
висловивши сподівання, що разом із підтримкою стратегічних партнерів України вдасться
вирішити всі питання у Криму.
У свою чергу, Прем’єр-міністр Республіки Молдова Юріє Лянке заявив, що його держава
ніколи не визнає результатів "фальшивого референдуму в Автономній Республіці Крим,
який відбувся за аналогічним сценарієм, що і в Придністров’ї".
Крім того, Ю.Лянке наголосив на готовності Молдови укріпити політичний діалог з
Україною. "Ми готові вжити всіх необхідних спільних дій щодо забезпечення безпеки в
регіоні", – додав він.
(Прес-служба Апарату Верховної Ради України)
***
ЗВЕРНЕННЯ
ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, В.О. ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
ОЛЕКСАНДРА ТУРЧИНОВА ДО СПІВВІТЧИЗНИКІВ
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Шановні співвітчизники!
Сьогодні – нелегкий час для України та кожного з нас.
Російські військові фактично тримають Крим під дулами автоматів, прикриваючи свою
агресію сфальшованим та юридично нікчемним "референдумом", який ніколи не буде
визнаним ні Україною, ні цивілізованим світом.
Більше того, Росія зосередила свої війська на нашому кордоні, загрожуючи Україні
повномасштабною війною.
Весь цей час у Криму нас провокували на збройне протистояння, яке загрожувало життю
сотень тисяч наших громадян. Це мало стати підставою для військового вторгнення під
приводом захисту росіян та російськомовних українців.
Але цей план провалився саме через правильно обрану нами стратегію дій. Наші військові
продемонстрували справді героїчну витримку, українці не піддалися на провокації, а
Росія, натомість, фактично опинилася в міжнародній ізоляції.
Спроби військового блокування Криму є тимчасовими і не призведуть до від’єднання
півострова від України. Ми готові до переговорів, але ми ніколи не змиримося з анексією
нашої землі.
Українському народові протистоять не росіяни, які виходять на вулиці Москви, щоб
підтримати боротьбу нашої країни. Нам протистоїть політичне керівництво Російської
Федерації. Вони марять відновленням імперії. Вони панічно бояться прикладу України, де
народ переміг тоталітарний режим.
Саме демократичної, європейської, успішної та заможної України, яку ми сьогодні
будуємо, – найбільше боїться Кремль. Це і є справжнім мотивом їх агресії.
Але це не може зламати прагнення українського народу жити у вільній державі, де владу
обирає народ, де свобода та гідність є базовими цінностями, де кожен громадянин є
захищеним, де є правосуддя та можливості розвитку.
І ми таку Україну збудуємо, бо всі ці труднощі лише роблять нас сильнішими.
Звичайно, є чимало складнощів та помилок. Але попри страшну економічну кризу уряд
знаходить кошти для армії та Національної гвардії. Саме такі зміни до Державного
бюджету сьогодні прийняла Верховна Рада.
Так, ми змушені економити і, в першу чергу, скорочуємо видатки на державні структури.
Але ми не будемо економити на безпеці та обороні, бо від цього залежить життя кожного
українця. Життя та безпека громадян є для нас головною цінністю. Ми зробимо все, аби
уникнути війни та людських жертв. Ми будемо робити все, аби розв’язати конфлікт
дипломатичним шляхом. Але військова загроза для нашої країни реальна. Тому я підписав
Указ про часткову мобілізацію. Це рішення сьогодні схвалив наш парламент. Десятки
тисяч українських патріотів добровільно вступають до лав Збройних Сил та Національної
гвардії, аби обороняти Батьківщину. Саме на таких патріотів розраховане наше рішення.
Хочу сказати всім: ми щоденно посилюємо свою обороноздатність. Україна готова
захистити недоторканність своєї землі.
Весь український народ повинен сьогодні об’єднатись в одну велику родину, яка готова
боронити свій рідний дім.
У цей нелегкий час всі ми маємо демонструвати підтримку один одному, бути
згуртованими, тримати одну спільну лінію проти агресора та дати все необхідне нашим
військовослужбовцям, нашим Збройним Силам.
Не секрет, що агресор робить все, аби розхитати ситуацію всередині України, аби
спровокувати внутрішні суперечки, громадянське протистояння та показати слабкість
української держави. До нас засилаються провокатори та погромники, фінансуються
зрадники та сепаратисти. Вони хочуть зсередини зруйнувати та послабити країну. Тому
будь-які протиправні дії, спроби підбурювати людей на масові заворушення, захоплення
приміщень, самосуди, протидію силовим структурам або Збройним Силам, – в сучасних
умовах будуть розцінюватись як спроби сприяння військовим агресорам та злочин проти
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держави. Вони будуть суворо каратись, відповідно до вимог українського законодавства
та Конституції, незалежно від того, якими б політичними гаслами не маскувались, чи в
якому б регіоні не вчинялись.
Зараз не час для з’ясування стосунків та політичних протистоянь. Ми маємо бути
відповідальними за кожне своє слово, за кожен заклик, за кожну дію. Маємо розуміти що
від цього, без перебільшення, може залежати доля країни.
Спільним зусиллями, важкою працею, єдністю та силою духу ми захистимо нашу країну,
відновимо економічну могутність, вплив та авторитет України!
Хочу подякувати всім вам за вашу мужність, витримку та підтримку.
За нами правда, з нами Бог, з нами Україна!
17 березня 2014 року.
(Прес-служба Апарату Верховної Ради України)
***
Голова Верховної Ради України, в.о. Президента України Олександр Турчинов 17
березня 2014 року доручив профільним парламентським комітетам терміново
опрацювати Звернення Меджлісу кримськотатарського народу до Верховної Ради
України та внести відповідні пропозиції.
У Зверненні Меджлісу кримськотатарського народу до Верховної Ради України, до всього
Українського народу – громадян України всіх національностей за підписом Голови
Меджлісу Рефата Чубарова, зокрема, йдеться про підтвердження визнання України як
суверенної і незалежної держави в існуючих кордонах; рішуче засуджується акт агресії з
боку Російської Федерації та план по анексії Криму; не визнається легітимним кримський
референдум 16 березня 2014 року, який «проводиться з метою змінити територіальну
приналежність Криму»; категорично відкидаються будь-які спроби визначити майбутнє
Криму без вільного волевиявлення кримськотатарського народу.
При цьому наголошується, що реалізація права кримськотатарського народу на
самовизначення на своїй історичній Батьківщині повинна здійснюватися у складі
суверенної і незалежної Української держави.
Меджліс також звертається до Парламенту із закликом приєднатися до Декларації ООН
про права корінних народів і закріпити законами та іншими правовими актами України
статус кримськотатарського народу як корінного народу Криму.
Меджліс закликає Верховну Раду та інші вищі органи державної влади негайно і спільно з
ООН, ОБСЄ, Радою Європи, Європейським Союзом забезпечити "вільне волевиявлення на
здійснення кримськотатарським народом невід’ємного права на самовизначення на своїй
історичній території – в Криму".
(Прес-служба Апарату Верховної Ради України)
КМ України
Арсеній Яценюк зустрівся з Маршалком Сенату Польщі та Головою Сейму Литви
17.03.2014 | 12:20 ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З
ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ
У понеділок, 17 березня, Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк провів зустріч із
Маршалком Сенату Республіки Польща Богданом Борусевичем та Головою Сейму
Литовської Республіки Лоретою Граужинєнє.
Арсеній Яценюк від імені Уряду висловив вдячність за підтримку територіальної
цілісності України та її незалежності, яка була висловлена країнами-членами ЄС,
насамперед Литвою та Польщею.
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Він висловив сподівання, що цього тижня буде підписано політичну частину Угоди по
асоціацію між Україною та Європейським Союзом: «Це те, чого чекають українці. Це те,
за що мільйони вийшли на вулиці. Це те, за що Небесна сотня поклала своє життя – за
європейське майбутнє України».
Маршалок польського Сенату підкреслив, що візит до України «відбувається в особливий
час, коли країна перебуває в надзвичайному становищі, який викликає велике
занепокоєння як у країнах-членах ЄС, так і в інших сусідніх державах»: «Це надзвичайне
становище пов’язано з актом агресії, здійсненим сусідньою державою».
Богдан Борусевич також зазначив, що звинувачення з боку російської сторони на адресу
України стосовно нібито дискримінації російськомовних громадян, не мають
обґрунтування, так само як і немає фактів дискримінації інших національних меншин в
Україні. За його словами, в Україні проживають 30 тисяч громадян з польським корінням:
«У нас немає ніяких сигналів, щоб будь-хто погано до них ставився».
Арсеній Яценюк у свою чергу наголосив, що підтвердженням цього є й той факт, що
мовою спілкування під час зустрічі з Маршалком Сенату Польщі та Головою Сейму
Литви є російська.
Маршалок зазначив, що на зустрічі обговорюватиметься питання надання економічної
підтримки з боку Польщі, а також підтримку у проведенні реформи самоврядування.
У свою чергу, Прем’єр-міністр України наголосив на важливості польського досвіду
реформ у цій сфері.
Голова Сейму Литовської Республіки підкреслила, що Литва разом з іншими
Балтійськими державами засуджує акт агресії по відношенню до України з боку Росії.
Говорячи про вчорашній так званий референдум у Криму, Лорета Граужинєнє, зазначила,
що «увесь світ зараз бачить, що відбувається спроба перемальовування політичної карти».
Голова Сейму висловила підтримку Україні та наголосила на готовності Литви в допомозі
Україні після того, як буде підписано Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.
Прем’єр-міністр зазначив, що так званий референдум у Криму ще раз продемонстрував
принцип «не важливо, хто як голосує. А хто як рахує».
Арсеній Яценюк ще раз підкреслив, що Україна готова до переговорів з Російською
Федерацією: «Тільки такі переговори не можуть відбуватися під дулами російських
автоматів».
***
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк прийняв Особистого представника
Діючого голови ОБСЄ
17.03.2014 | 15:43 Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату
КМУ
У понеділок, 17 березня, Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк прийняв Особистого
представника Діючого голови Організації з безпеки і співробітництва в Європі Тіма
Гульдіманна.
Відбулася конструктивна та продуктивна бесіда, в ході якої сторони обговорили
максимально оперативне залучення місії спостерігачів ОБСЄ для потреб нормалізації та
врегулювання напруженості, передусім на півдні та сході України.
Українська сторона підтвердила свою готовність прийняти максимальну кількість
представників ОБСЄ для того, щоб вони, маючи можливість ознайомитися з ситуацією в
регіонах країни, сприяли реалізації комплексу заходів щодо зняття напруження.
Україна підтвердила свою відданість нормам та принципам ОБСЄ і закликала країниучасниці Організації дотримуватися його основоположного документу – Гельсінського
заключного акту.
***
Максим Бурбак: Транспортне сполучення із Кримом забезпечуватиметься у повному
обсязі
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17.03.2014 | 17:59 Прес-служба Міністерства інфраструктури
Ситуація у АР Крим не вплине на транспортне сполучення між материковою частиною
України і півостровом. Про це сьогодні, 17 березня, під час брифінгу у Кабінеті Міністрів
України повідомив Міністр інфраструктури України Максим Бурбак.
«Крим – невід’ємна частина України і ми забезпечуватимемо в повному обсязі
транспортне сполучення з нашим населенням, яке проживає в автономії. Так, можливо із
вимушеними затримками, але кримчани зможуть дістатися до будь-якого куточка
України», – наголосив Максим Бурбак.
За словами Міністра, на сьогодні не приймає рейси з Києва та інших міст України
аеропорт «Сімферополь» – через неможливість гарантування безпеки польотів. Залізниця
ж працює у штатному режимі – затримки виникають лише на території АР Крим, де
озброєні загони так званої «місцевої самооборони» проводять перевірки пасажирів.
Автомобільним транспортом дістатися на півострів, не зважаючи на блок-пости на трасах,
теж можна.
Також Максим Бурбак зазначив, що націоналізація жодного транспортного об’єкту, що
входить до сфери управління Мініфраструктури, – неможлива. На будь-які спроби такого
характеру Мініфраструктури реагує зверненням до Генеральної прокуратури України для
правової оцінки.
***
"Націоналізація" кримською владою українських державних об’єктів у АРК –
незаконна, – Павло Петренко
17.03.2014 | 18:54 Прес-служба Міністерства юстиції
Рішення так званої кримськї влади щодо «націоналізації» українських державних об’єктів
у Криму – незаконне. Про це під час прес-конференції в Українському кризовому медіа
центрі заявив Міністр юстиції України Павло Петренко.
«Постанова кримського парламенту щодо націоналізації низки державних об’єктів
фактично є крадіжкою, здійснюваною тими людьми, які знаходяться у псевдокримській
владі», – зазначив Міністр юстиції.
За його словами, у разі визнання російською стороною постанови про націоналізацію
об’єктів, Україна вважатиме це співучастю у злочині.
«Якщо ця постанова буде визнана російською стороною, ми розцінюватимемо це як
фактично співучасть у злочині і будемо застосовувати відповідні судові інструменти для
відшкодування збитків саме з російської сторони», – повідомив Павло Петренко.
Міністр юстиції наголосив, що це рішення кримського парламенту не має жодної
юридичної сили.
«Постанова буде оскаржена у судах загальної юрисдикції і у Конституційному Суді. Хочу
наголосити, що дії кримської влади підпадають під низку статей Кримінального кодексу»,
– підкреслив очільник Мінюсту.
За словами Павла Петренко, події в Криму, зокрема проведення так званого референдуму,
мають серйозні геополітичні наслідки. Він нагадав про відмову України від ядерної зброї
та про надані Україні гарантії.
«Якщо будуть порушені права України на її територіальну цілісність, це буде сигналом
для інших країн, які знаходяться в переговорах щодо свого без’ядерного статусу. Це
означатиме, що світове співтовариство не в змозі забезпечити дієвого механізму захисту
прав тих країн. Тому ми сподіваємося, що ще не вичерпані всі дипломатичні важелі
впливу на країну агресора», – зазначив Міністр юстиції.
МЗС України
Ситуація у Криму станом на 17.03.2014
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(ПП України при ЄС)
17 березня 2014, 18:03
The Crimea, an integral part of Ukraine, is being occupied by foreign troops.
On March 17, 2014, the developments were characterized by the following:
Illegal “referendum” in Crimea, unlawful activities of separatist forces and “puppet
government”
 In Sevastopol, according to pronounced results, 123% of registered voters participated in
“referendum”
 Only 0,5% of Crimean Tatars took part in “referendum”, according to their leader Refat
Chubarov
 Pro-Russian “puppet government” has declared Crimea a republic and asked for international
recognition
 Right after the “referendum”, self-proclaimed leaders of Crimea have left for Moscow to
report on its results to their Russian superiors
 Illegitimate parliament of Crimea has taken a decision to nationalize all the state property of
Ukraine on the territory of the peninsula
 Announcement of plans to issue Russian passports to Crimeans
 Unlawful decision to create central bank in Crimea separate from National Bank of Ukraine
Intimidation and crimes against Crimean locals, pro-Ukrainian population and Ukrainian
Armed Forces
 In Bakhchysarai, despite the announced truce, Ukrainian military division was issued an
ultimatum by occupiers to surrender the base
 In Bakchysarai, the commander of another Ukrainian military division was kidnapped by
unknown individuals
 All across the Crimea, family members of Ukrainian border guards are threatened by
Russia’s military and forced out of their houses
 In Simferopol, the exits from all of the Ukrainian military bases located around the city were
surrounded by concrete blocks
 In Simferopol, two filmmakers of “Babylon 13” studio have been kidnapped by unknown
individuals and their whereabouts are unknown
***
В.о. Міністра закордонних справ України А.Дещиця взяв участь у засіданні в
форматі «Україна+група друзів України в ЄС»
17 березня 2014, 12:23
17 березня ц.р. в Брюсселі в.о. Міністра закордонних справ України Андрій Дещиця взяв
участь у зустрічі в форматі «Україна+група друзів України в ЄС» на рівні керівників
зовнішньополітичних відомств країн ЄС.
В.о. Міністра закордонних справ України поінформував сторону ЄС про ситуацію навколо
АР Крим (Україна), наголосивши на неприпустимості військової агресії РФ, яка базується
на тотальній дезінформації та штучно нагнітається російськими посадовцями і ЗМІ.
Сторони беззастережно засудили т.зв. кримський референдум 16 березня ц.р., який було
проведено всупереч українському законодавству і нормам міжнародного права.
Учасники зустрічі обговорили подальші рішучі дії, спрямовані на запобігання
імплементації результатів згаданого референдуму та деескалації ситуації у цьому регіоні
України.
А.Дещиця підтвердив налаштованість нового українського Уряду на проведення
системних реформ, якнайшвидше підписання Угоди про асоціацію з ЄС, а також
відзначив важливість рішення щодо виділення нашій державі пакету амбітної фінансової
допомоги.
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***
Інтерв’ю в.о. Міністра закордонних справ України А.Дещиці агентству «Блумберг» у
Брюсселі
17 березня 2014, 20:41
Переглянути за посиланням:
http://www.bloomberg.com/video/ukraine-says-russia-could-plan-bigger-expansion3P4yc4tNQlG0MZq6YgbAbA.html
***
В.о. Міністра закордонних справ України Андрій Дещиця зустрівся з Генеральним
секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном
17 березня 2014, 16:05
Перебуваючи з робочим візитом у Брюсселі, в.о. Міністра закордонних справ України
Андрій Дещиця зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом
Расмуссеном.
Основну увагу в ході зустрічі було приділено розвитку внутрішньополітичної ситуації в
Україні, насамперед питанню збереження територіальної цілісності та суверенітету
України у зв’язку із російською військовою присутністю на території нашої держави та
проведенням 16 березня ц.р. т.зв. «референдуму» в Автономній Республіці Крим.
Генсекретар НАТО підтвердив позицію Альянсу щодо рішучого засудження
протиправних дій та ескалацію напруги Російською Федерацією, висловив рішучу
підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Він також
наголосив на невід’ємному праві українського народу визначати своє майбутнє без
зовнішнього втручання.
А.Ф.Расмуссен висловив глибоке занепокоєння розвитком ситуації в Україні та
підкреслив, що проведений так званий «референдум» в АР Крим є прямим порушенням
Конституції України та міжнародного права і не має юридичної сили та політичної
легітимності.
Сторони також обговорили подальші кроки, які можуть бути вжиті Україною та НАТО з
метою деескалації ситуації, а також з метою поглиблення двостороннього політичного
діалогу на усіх рівнях та активізації практичної взаємодії з нашою державою з метою
підвищення рівня готовності її Збройних Сил.
***
Посла України в РФ Володимира Єльченка відкликано для консультацій
17 березня 2014, 16:28
У зв’язку із ситуацією довкола Автономної Республіки Крим та необхідністю обговорення
деяких її міжнародних аспектів українська сторона відкликає для консультацій Посла
України в Російській Федерації Володимира Єльченка.
***
Заступник Міністра закордонних справ – керівник апарату Андрій Олефіров
зустрівся з Помічником Генерального секретаря ООН Іваном Шимоновичем
17 березня 2014, 16:39
17 березня ц.р. Заступник Міністра закордонних справ Андрій Олефіров зустрівся з
Помічником Генерального секретаря ООН, керівником відділення Управління Верховного
комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) в Нью-Йорку Іваном Шимоновичем.
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Під час бесіди основна увага була приділена практичним аспектам розгортання в Україні
короткотермінової місії УВКПЛ з моніторингу становища у галузі прав людини з
акцентом на східних та південних регіонах України, в першу чергу Автономній Республіці
Крим, що пов’язано з військовою агресією Російської Федерації в АРК.
І.Шимонович також поділився враженнями від своєї поїздки в Україну, у ході якої він
відвідав Харків та Львів. Обидві сторони висловили жаль, що самопроголошені власті
Криму не допустили представників ООН на територію АРК.
***
Заступник Міністра закордонних справ України Данило Лубківський провів зустріч
із Послом Республіки Сербія в Україні Радо Булатовичем
17 березня 2014, 16:46
Заступник Міністра закордонних справ України Данило Лубківський прийняв Посла
Республіки Сербія в Україні Радо Булатовича з метою доведення стурбованості
української сторони у зв’язку з останніми заявами та коментарями окремих сербських
політиків щодо подій у нашій державі.
Було наголошено, що з огляду на традиційно дружні українсько-сербські відносини у
Києві розраховують на підтримку з боку офіційного Белграду, зокрема після формування
нового уряду за результатами дострокових парламентських виборів у Сербії 16 березня
ц.р.
Зі свого боку Посол Сербії Р.Булатович запевнив, що сербська сторона виступає за
територіальну цілісність України, а також висловив готовність до продовження плідного
двостороннього діалогу.
Заступник керівника вітчизняного зовнішньополітичного відомства Д.Лубківський
особливо підкреслив, що будь-які антиукраїнські дії громадян Сербії насамперед
шкодитимуть самій же Сербській державі.
У ході зустрічі сторони також обговорили перспективи українсько-сербської взаємодії,
торкнулися розвитку ситуації навколо Косово.
***
Заява МЗС України на пропозицію РФ щодо "Групи підтримки для України"
17 березня 2014, 18:48
Міністерство закордонних справ України рішуче відкидає підходи, що були оприлюднені
у Заяві МЗС Російської Федерації щодо Групи підтримки для України. Зміст та
ультимативність заяви підтверджують, що Російська Федерація керується логікою
агресора.
Пропозиції російської сторони наповнені міжнародно-правовим нігілізмом і зневагою до
міжнародного права та прямо суперечать закріпленому у ст. 2 Статуту ООН принципу
невтручання у внутрішні справи. Відповідно до згаданого принципу, кожна держава
самостійно визначає форму правління, державного устрою, політичного режиму тощо.
Російська вимога визнати право Криму самостійно визначити свою долю є нічим іншим,
аніж черговою спробою підігнати хитке правове підґрунтя під здійснення акту агресії
проти України відповідно до визначень Резолюції Генеральної Асамблеї ООН №3314
(ХХІХ) від 14.12.1974 р.
Дії Росії суперечать принципу територіальної цілісності нашої держави та іншим
фундаментальним нормам міжнародного права, Статуту ООН, Заключному акту НБСЄ,
Декларації про принципи міжнародного права 1970 року.
Запропоновані ідеї відображають повністю неприйнятний підхід – перекроїти кордони
України, позбавити її суверенного права на внутрішню і зовнішню політику та підірвати
основи системи міжнародних відносин у повоєнній, посткомуністичній і пострадянській
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Європі.
Україна відкрита для переговорів про врегулювання становища в Криму. Але такі
перемовини можуть відбуватися лише за повноцінної участі України та на основі поваги
до принципів територіальної цілісності та невтручання у внутрішні справи нашої держави.
***
Коментар МЗС України щодо постанови «Про незалежність Криму» від 17 березня
2014 року
17 березня 2014, 20:43
17 березня 2014 року нелегітимним складом Верховної Ради Автономної Республіки Крим
була прийнята постанова «Про незалежність Криму». У зв’язку з цим Міністерство
закордонних справ України заявляє наступне:
1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, ухваливши постанову від 6 березня 2014
року №1702-6/14 «Про проведення загальнокримського референдуму», порушила
конституційний принцип територіальної цілісності України та вийшла за межі своїх
повноважень, встановлених Конституцією України, Конституцією АР Крим та іншими
законодавчими і нормативно-правовими актами.
Факт порушення був чітко встановлений Конституційним Судом України, який у рішенні
від 14 березня 2014 року №2-рп/2014 визнав згадану постанову неконституційною,
внаслідок чого вона втратила чинність.
2. Враховуючи рішення Конституційного Суду України, 15 березня 2014 року Верховна
Рада України ухвалила постанову №891-VII, якою постановила достроково припинити
повноваження Верховної Ради АР Крим, внаслідок чого остання втратила будь-яку
легітимність.
3. Незважаючи на правомірні дії України як територіального суверена під юрисдикцією
якого перебуває АР Крим, самопроголошена влада Кримського півострову 16 березня
2014 року провела плебісцит, який порушує не тільки чинне законодавство України, але й
фундаментальні норми міжнародного права, закріплені у Статуті ООН, Статуті Ради
Європи, Заключному акті НБСЄ 1975 року та інших підсумкових документах
НБСЄ/ОБСЄ, Угоді про створення Співдружності Незалежних Держав від 1991 року
тощо.
Численні докази, включаючи матеріали фото і відеозйомки, свідчення очевидців подій, в
тому числі громадян іноземних держав, доводять, що умови проведення так званого
«референдуму» не відповідали демократичним стандартам проведення референдумів, які
були розроблені в рамках ОБСЄ і Ради Європи.
Серйозні застереження щодо вільного волевиявлення населення цього регіону України
викликає також той факт, що з 26 лютого 2014 року АР Крим de facto знаходиться під
окупацією військових підрозділів Збройних Сил Російської Федерації.
4. Спираючись на результати цього псевдодемократичного «волевиявлення», Верховна
Рада АР Крим, повноваження якої було припинено у конституційний спосіб, 17 березня
2014 року видала постанову, де «проголосила Крим незалежною суверенною державою, у
якій місто Севастополь має особливий статус», та звернулась до Організації Об’єднаних
Націй та всіх держав із закликом «визнати незалежну державу, створену народами
Криму».
5. Враховуючи те, що незалежність Криму була проголошена нелегітимним органом за
результатами антиконституційного референдуму, проведеного з кричущими порушеннями
загальноєвропейських норм і стандартів проведення референдумів, Міністерство
закордонних справ України звертається до всіх членів міжнародного співтовариства з
наполегливим проханням утриматись від міжнародного визнання «Республіки Крим».
6. Міністерство закордонних справ України наголошує на тому, що у сучасному
міжнародному праві загальноприйнятим є обов’язок держав не визнавати
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самопроголошені псевдодержавні утворення або будь-яку ситуацію, пов’язану з їхнім
існуванням, якщо вони є результатом протиправного застосування сили. Opinio juris з
цього питання неодноразово висловлювалось у конвенційних та декларативних
міжнародних інструментах, у практиці держав, арбітражних та юрисдикційних органів.
7. Проголошення незалежності «Республіки Крим» є безпосереднім наслідком
застосування проти України сили і погрози силою зі сторони Російської Федерації, що, з
огляду на статус Росії як ядерної держави, має особливо небезпечний характер як для
територіальної цілісності і незалежності України, так і для міжнародного миру та безпеки
в цілому.
Проявом застосування проти України сили і погрози силою стала військова окупація
підрозділами Збройних Сил Російської Федерації Автономної Республіки Крим за два
тижні до проведення плебісциту.
Відповідно, Міністерство закордонних справ України стверджує, що на підставі звичаєвої
норми міжнародного права у членів міжнародного співтовариства виникло зобов’язання
не визнавати Крим як суб’єкта міжнародного права, в тому числі не визнавати жодної
ситуації, договору або домовленості, які можуть бути створені або досягнені щодо цієї
території.
8. Міністерство закордонних справ України наголошує на тому, що порушення цього
зобов’язання, тобто міжнародне визнання «Республіки Крим», проголошення якої
позбавлено як конституційного, так і міжнародно-правового підґрунтя, означатиме, що
суб’єкти такого визнання у свою чергу вчиняють міжнародно-протиправний акт,
порушуючи фундаментальні норми міжнародного права та загальновизнані принципи
співжиття держав.
***
Відбулась зустріч Посла В.Пристайка із Прем’єр-міністром Канади С.Гарпером
(Посольство України в Канаді)
17 березня 2014, 17:08
Під час зустрічі порушувались питання внутрішньої ситуації в Україні, а також кризи
довкола Криму.
Також обговорювалась підготовка до візиту С.Гарпера в Україну, який запланований на 22
березня ц.р.
По завершенню зустрічі, Посол відповів на запитання присутніх журналістів провідних
інформаційних ресурсів Канади.
КРАЇНИ-ЧЛЕНИ ГРУПИ "G-7"
США
Statement by the President on Ukraine
THE WHITE HOUSE, Office of the Press Secretary
March 17, 2014
James S. Brady Press Briefing Room
10:45 A.M. EDT
THE PRESIDENT: Good morning, everybody. In recent months, as the citizens of Ukraine have
made their voices heard, we have been guided by a fundamental principle – the future of Ukraine
must be decided by the people of Ukraine. That means Ukraine’s sovereignty and territorial
integrity must be respected, and international law must be upheld.
And so, Russia’s decision to send troops into Crimea has rightly drawn global condemnation.
From the start, the United States has mobilized the international community in support of
Ukraine to isolate Russia for its actions and to reassure our allies and partners. We saw this
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international unity again over the weekend, when Russia stood alone in the U.N. Security
Council defending its actions in Crimea. And as I told President Putin yesterday, the referendum
in Crimea was a clear violation of Ukrainian constitutions and international law, and it will not
be recognized by the international community.
Today, I’m announcing a series of measures that will continue to increase the cost on Russia and
on those responsible for what is happening in Ukraine. First, as authorized by the executive order
I signed two weeks ago, we are imposing sanctions on specific individuals responsible for
undermining the sovereignty, territorial integrity and government of Ukraine. We’re making it
clear that there are consequences for their actions.
Second, I have signed a new executive order that expands the scope of our sanctions. As an
initial step, I’m authorizing sanctions on Russian officials – entities operating in the arms sector
in Russia and individuals who provide material support to senior officials of the Russian
government. And if Russia continues to interfere in Ukraine, we stand ready to impose further
sanctions.
Third, we’re continuing our close consultations with our European partners, who today in
Brussels moved ahead with their own sanctions against Russia. Tonight, Vice President Biden
departs for Europe, where he will meet with the leaders of our NATO allies – Poland, Estonia,
Latvia and Lithuania. And I’ll be traveling to Europe next week. Our message will be clear. As
NATO allies, we have a solemn commitment to our collective defense, and we will uphold this
commitment.
Fourth, we’ll continue to make clear to Russia that further provocations will achieve nothing
except to further isolate Russia and diminish its place in the world. The international community
will continue to stand together to oppose any violations of Ukrainian sovereignty and territorial
integrity, and continued Russian military intervention in Ukraine will only deepen Russia’s
diplomatic isolation and exact a greater toll on the Russian economy.
Going forward, we can calibrate our response based on whether Russia chooses to escalate or to
de-escalate the situation. Now, I believe there’s still a path to resolve this situation
diplomatically in a way that addresses the interest of both Russia and Ukraine. That includes
Russia pulling its forces in Crimea back to their bases, supporting the deployment of additional
international monitors in Ukraine, and engaging in dialogue with the Ukrainian government,
which has indicated its openness to pursuing constitutional reform as they move forward towards
elections this spring.
But throughout this process, we’re going to stand firm in our unwavering support for Ukraine.
As I told Prime Minister Yatsenyuk last week, the United States stands with the people of
Ukraine and their right to determine their own destiny. We’re going to keep working with
Congress and our international partners to offer Ukraine the economic support that it needs to
weather this crisis and to improve the daily lives of the Ukrainian people.
And as we go forward, we’ll continue to look at the range of ways we can help our Ukrainian
friends achieve their universal rights and the security, prosperity and dignity that they deserve.
Thanks very much. And Jay, I think, will be available for questions. Thank you.
END 10:49 A.M. EDT
***
Letter – Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation in Ukraine
The White House
Office of the Press Secretary
March 17, 2014
Dear Mr. Speaker: (Mr. President:)
Pursuant to the International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701 et seq.)
(IEEPA), I hereby report that I have issued an Executive Order (the "order") expanding the scope
of the national emergency I declared in Executive Order 13660 of March 6, 2014, with respect to
the unusual and extraordinary threat to the national security and foreign policy of the United
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States posed by the situation in Ukraine.
In the order, I find that the actions and policies of the Government of the Russian Federation
with respect to Ukraine – including the recent deployment of Russian Federation military forces
in the Crimea region of Ukraine – undermine democratic processes and institutions in Ukraine;
threaten its peace, security, stability, sovereignty, and territorial integrity; and contribute to the
misappropriation of its assets, and thereby constitute an unusual and extraordinary threat to the
national security and foreign policy of the United States. The order blocks the property and
interests in property of persons listed in an Annex to the order. The order also blocks the
property and interests in property of persons determined by the Secretary of the Treasury, in
consultation with the Secretary of State:
 to operate in the arms and related materiel sector in the Russian Federation;
 to be an official of the Government of the Russian Federation;
 to be owned or controlled by, or to have acted or purported to act for or on behalf of, directly
or indirectly:
o a senior official of the Government of the Russian Federation; or
o a person whose property and interests in property are blocked pursuant to the order; or
 to have materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological
support for, or goods or services to or in support of:
o a senior official of the Government of the Russian Federation; or
o a person whose property and interests in property are blocked pursuant to the order.
In addition, the order suspends entry into the United States of any alien determined to meet one
or more of the above criteria.
I have delegated to the Secretary of the Treasury the authority, in consultation with the Secretary
of State, to take such actions, including the promulgation of rules and regulations, and to employ
all powers granted to the President by IEEPA as may be necessary to carry out the purposes of
the order. All agencies of the United States Government are directed to take all appropriate
measures within their authority to carry out the provisions of the order.
I am enclosing a copy of the Executive Order I have issued.
Sincerely,
BARACK OBAMA
***
Executive Order – Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation
in Ukraine
The White House, Office of the Press Secretary
March 17, 2014
By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States
of America, including the International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701 et
seq.) (IEEPA), the National Emergencies Act (50 U.S.C. 1601 et seq.) (NEA), section 212(f) of
the Immigration and Nationality Act of 1952 (8 U.S.C. 1182(f)), and section 301 of title 3,
United States Code,
I, BARACK OBAMA, President of the United States of America, hereby expand the scope of
the national emergency declared in Executive Order 13660 of March 6, 2014, finding that the
actions and policies of the Government of the Russian Federation with respect to Ukraine –
including the recent deployment of Russian Federation military forces in the Crimea region of
Ukraine – undermine democratic processes and institutions in Ukraine; threaten its peace,
security, stability, sovereignty, and territorial integrity; and contribute to the misappropriation of
its assets, and thereby constitute an unusual and extraordinary threat to the national security and
foreign policy of the United States. Accordingly, I hereby order:
Section 1. (a) All property and interests in property that are in the United States, that hereafter
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come within the United States, or that are or hereafter come within the possession or control of
any United States person (including any foreign branch) of the following persons are blocked
and may not be transferred, paid, exported, withdrawn, or otherwise dealt in:
(i) the persons listed in the Annex to this order; and
(ii) persons determined by the Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of
State:
(A) to be an official of the Government of the Russian Federation;
(B) to operate in the arms or related materiel sector in the Russian Federation;
(C) to be owned or controlled by, or to have acted or purported to act for or on behalf of, directly
or indirectly:
(1) a senior official of the Government of the Russian Federation; or
(2) a person whose property and interests in property are blocked pursuant to this order; or
(D) to have materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological
support for, or goods or services to or in support of:
(1) a senior official of the Government of the Russian Federation; or
(2) a person whose property and interests in property are blocked pursuant to this order.
(b) The prohibitions in subsection (a) of this section apply except to the extent provided by
statutes, or in regulations, orders, directives, or licenses that may be issued pursuant to this order,
and notwithstanding any contract entered into or any license or permit granted prior to the
effective date of this order.
Sec. 2. I hereby find that the unrestricted immigrant and nonimmigrant entry into the United
States of aliens determined to meet one or more of the criteria in section 1(a) of this order would
be detrimental to the interests of the United States, and I hereby suspend entry into the United
States, as immigrants or nonimmigrants, of such persons. Such persons shall be treated as
persons covered by section 1 of Proclamation 8693 of July 24, 2011 (Suspension of Entry of
Aliens Subject to United Nations Security Council Travel Bans and International Emergency
Economic Powers Act Sanctions).
Sec. 3. I hereby determine that the making of donations of the type of articles specified in section
203(b)(2) of IEEPA (50 U.S.C. 1702(b)(2)) by, to, or for the benefit of any person whose
property and interests in property are blocked pursuant to section 1 of this order would seriously
impair my ability to deal with the national emergency declared in Executive Order 13660, and I
hereby prohibit such donations as provided by section 1 of this order.
Sec. 4. The prohibitions in section 1 of this order include but are not limited to:
(a) the making of any contribution or provision of funds, goods, or services by, to, or for the
benefit of any person whose property and interests in property are blocked pursuant to this order;
and
(b) the receipt of any contribution or provision of funds, goods, or services from any such
person.
Sec. 5. (a) Any transaction that evades or avoids, has the purpose of evading or avoiding, causes
a violation of, or attempts to violate any of the prohibitions set forth in this order is prohibited.
(b) Any conspiracy formed to violate any of the prohibitions set forth in this order is prohibited.
Sec. 6. For the purposes of this order:
(a) the term "person" means an individual or entity;
(b) the term "entity" means a partnership, association, trust, joint venture, corporation, group,
subgroup, or other organization;
(c) the term "United States person" means any United States citizen, permanent resident alien,
entity organized under the laws of the United States or any jurisdiction within the United States
(including foreign branches), or any person in the United States; and
(d) the term the "Government of the Russian Federation" means the Government of the Russian
Federation, any political subdivision, agency, or instrumentality thereof, including the Central
Bank of the Government of the Russian Federation, and any person owned or controlled by, or
acting for or on behalf of, the Government of the Russian Federation.
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Sec. 7. For those persons whose property and interests in property are blocked pursuant to this
order who might have a constitutional presence in the United States, I find that because of the
ability to transfer funds or other assets instantaneously, prior notice to such persons of measures
to be taken pursuant to this order would render those measures ineffectual. I therefore determine
that for these measures to be effective in addressing the national emergency declared in
Executive Order 13660, there need be no prior notice of a listing or determination made pursuant
to section 1 of this order.
Sec. 8. The Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State, is hereby
authorized to take such actions, including the promulgation of rules and regulations, and to
employ all powers granted to the President by IEEPA, as may be necessary to carry out the
purposes of this order. The Secretary of the Treasury may redelegate any of these functions to
other officers and agencies of the United States Government consistent with applicable law. All
agencies of the United States Government are hereby directed to take all appropriate measures
within their authority to carry out the provisions of this order.
Sec. 9. The Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State, is hereby
authorized to determine that circumstances no longer warrant the blocking of the property and
interests in property of a person listed in the Annex to this order, and to take necessary action to
give effect to that determination.
Sec. 10. This order is not intended to, and does not, create any right or benefit, substantive or
procedural, enforceable at law or in equity by any party against the United States, its
departments, agencies, or entities, its officers, employees, or agents, or any other person.
Sec. 11. This order is effective at 12:01 a.m. eastern daylight time on March 17, 2014.
BARACK OBAMA
***
FACT SHEET: Ukraine-Related Sanctions
The White House, Office of the Press Secretary
March 17, 2014
President Obama today issued a new Executive Order (E.O.) under the national emergency with
respect to Ukraine that finds that the actions and policies of the Russian government with respect
to Ukraine – including through the deployment of Russian military forces in the Crimea region
of Ukraine – undermine democratic processes and institutions in Ukraine; threaten its peace,
security, stability, sovereignty, and territorial integrity; and contribute to the misappropriation of
its assets.
This new authority expands upon E.O. 13660, which the President signed less than two weeks
ago, by authorizing the Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State, to
impose sanctions on named officials of the Russian government, any individual or entity that
operates in the Russian arms industry, and any designated individual or entity that acts on behalf
of, or that provides material or other support to, any senior Russian government official. We
have fashioned these sanctions to impose costs on named individuals who wield influence in the
Russian government and those responsible for the deteriorating situation in Ukraine. We stand
ready to use these authorities in a direct and targeted fashion as events warrant.
In response to the Russian government’s actions contributing to the crisis in Ukraine, this new
E.O. lists seven Russian government officials who are being designated for sanctions. These
individuals are Vladislav Surkov, Sergey Glazyev, Leonid Slutsky, Andrei Klishas, Valentina
Matviyenko, Dmitry Rogozin, and Yelena Mizulina.
The United States also will seek to hold accountable individuals who use their resources or
influence to support or act on behalf of senior Russian government officials. We recognize that
the Russian leadership derives significant support from, and takes action through, individuals
who do not themselves serve in any official capacity. Our current focus is to identify these
individuals and target their personal assets, but not companies that they may manage on behalf of
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the Russian state.
In addition to the new E.O., the Treasury Department today has imposed sanctions on four other
individuals under E.O. 13660, issued on March 6, for their actions or policies that threaten the
peace, security, stability, sovereignty, or territorial integrity of Ukraine and in undermining the
Government of Ukraine. They are Crimea-based separatist leaders Sergey Aksyonov and
Vladimir Konstantinov; former Ukrainian presidential chief of staff Viktor Medvedchuk; and
former President of Ukraine Viktor Yanukovych.
Today’s actions send a strong message to the Russian government that there are consequences
for their actions that violate the sovereignty and territorial integrity of Ukraine, including their
actions supporting the illegal referendum for Crimean separation. The United States, together
with international partners, will continue to stand by the Ukrainian government to ensure that
costs are imposed on Crimean separatists and their Russian backers. Today’s actions also serve
as notice to Russia that unless it abides by its international obligations and returns its military
forces to their original bases and respects Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, the
United States is prepared to take additional steps to impose further political and economic costs.
 Vladislav Surkov: Surkov is being sanctioned for his status as a Presidential Aide to Russian
President Vladimir Putin.
 Sergey Glazyev: Glazyev is being sanctioned for his status as a Presidential Adviser to
Russian President Vladimir Putin.
 Leonid Slutsky: Slutsky is being sanctioned for his status as a State Duma deputy, where he
is Chairman of the Duma Committee on CIS Affairs, Eurasian Integration, and Relations with
Compatriots.
 Andrei Klishas: Klishas is being sanctioned for his status as a Member of the Council of
Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation and as Chairman of the Federation
Council Committee of Constitutional Law, Judicial, and Legal Affairs, and the Development of
Civil Society.
 Valentina Matviyenko: Matviyenko is being sanctioned for her status as Head of the
Federation Council
 Dmitry Rogozin: Rogozin is being sanctioned for his status as the Deputy Prime Minister of
the Russian Federation.
 Yelena Mizulina: Mizulina is being sanctioned for her status as a State Duma Deputy.
 Sergey Aksyonov: Aksyonov is being designated for threatening the peace, security,
stability, sovereignty, or territorial integrity of Ukraine, and for undermining Ukraine’s
democratic institutions and processes. Aksyonov claims to be the Prime Minister of Crimea and
has rejected the authority of the legitimate government in Kyiv.
 Vladimir Konstantinov: Konstantinov is being designated for threatening the peace, security,
stability, sovereignty, or territorial integrity of Ukraine, and for undermining Ukraine’s
democratic institutions and processes. Konstantinov is the speaker of the Crimean parliament,
which on March 11, 2014, declared independence from Ukraine.
 Viktor Medvedchuk: Medvedchuk, leader of Ukrainian Choice, is being designated for
threatening the peace, security, stability, sovereignty, or territorial integrity of Ukraine, and for
undermining Ukraine’s democratic institutions and processes. He is also being designated
because he has materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological
support to Yanukovych and because he is a leader of an entity that has, or whose members have,
engaged in actions or policies that undermine democratic processes or institutions in Ukraine and
actions or policies that threaten the peace, security, stability, sovereignty, or territorial integrity
of Ukraine.
 Viktor Yanukovych: Former Ukrainian President Yanukovych is being designated for
threatening the peace, security, stability, sovereignty, or territorial integrity of Ukraine, and for
undermining Ukraine’s democratic institutions and processes. After abandoning Kyiv and
ultimately fleeing to Russia, Viktor Yanukovych called upon Russian President Vladimir Putin
to send Russian troops into Ukraine.
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***
Ambassador Pyatt’s Interview with NPR: The Ukrainian Reaction To Secession And
Sanctions
March 17, 2014
Following Sunday’s referendum in Crimea, Robert Siegel speaks with the U.S. ambassador to
Ukraine, Geoffrey Pyatt, to find out his reaction to the vote in favor of secession.
ROBERT SIEGEL, HOST:
Geoffrey Pyatt is the U.S. ambassador to Ukraine. He’s in the capital Kiev. Thank you for
joining us today.
AMBASSADOR GEOFFREY PYATT: Thank you, Robert.
SIEGEL: As soon as sanctions were announced at the White House today, there were criticisms
from some Americans – Senator John McCain, for example – who called this a very weak
response. I wonder, is the Ukrainian government asking for a more robust response to what
happened in Crimea?
PYATT: No, well, Robert, we haven’t heard from the government so far. But let me say, Senator
McCain was out here this weekend with a strong bipartisan delegation, and I think the
Ukrainians greatly appreciated the clear message they heard from both Republicans and
Democrats, complimenting what President Obama said to Prime Minister Yatsenyuk last week,
which was that the United States stands with the Ukrainian people at this moment of crisis.
SIEGEL: If they want military aid from the U.S., does that qualify as standing with the
Ukrainian people?
PYATT: Well, we’ve said at this point that we believe this is a crisis that has to be solved
through diplomacy, not through military means. So that’s where our energies are focused.
Secretary Kerry has been deeply involved with his counterpart, Minister Lavrov, as has the
whole administration. You saw that last week we announced the provision of some MREs to
help the Ukrainian military with their immediate humanitarian situation.
SIEGEL: Those are meals, we should just say, though. That’s food.
PYATT: Exactly. That’s food. And we’ve got a longstanding defense and security assistance
relationship with the Ukrainian military that we’re certainly going to continue. But in terms of
the situation right now, today, on the 17th of March, we’re focused on diplomacy.
SIEGEL: As you understand it, what is the status or the situation today of Ukrainian troops who
are in Crimea?
PYATT: Well, they’re besieged at this point. And we’re all keeping a very close eye on that. The
Ukrainian military has been exceptionally restrained and prudent in the way that it has behaved
in Crimea. And we’re going to be keeping a close eye on how things unfold because we don’t
accept the contention of this new puppet government that’s been established there. We don’t
accept the contention that these troops have anything other than the sovereign right to occupy the
military facilities that they’re in at this point.
SIEGEL: Well, by not accepting what you call the puppet government of Crimea, does that mean
that there’ll be some demonstration of not acknowledging it? For example, will diplomats travel
– or attempt to travel to Crimea with Ukrainian papers to show that you’re still regarded as part
of Ukraine?
PYATT: We haven’t gone down that road yet, but certainly, as a matter of policy, there is no
ambiguity. We do not accept the legality of this referendum. It will have no change in terms of
how we will look at Crimea. Crimea is part of Ukraine. It will stay there on our maps. It will stay
there for purposes of American policy.
SIEGEL: Are the Ukrainians bolstering their military in the east of the country, where there are
many ethnic Russians?
PYATT: Well, they are doing a couple of things. The most important thing that the Ukrainian
government is doing in eastern Ukraine is reaching out. And it’s been striking to me over the
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past week or two that you’ve seen strong demonstrations, including in Russian-dominated cities
like Odessa and Dnipropetrovsk, of strong support for Ukrainian unity. In many ways, the
aggression that Russia has demonstrated has brought Ukrainian people together. And the
Ukrainian military has engaged in some maneuvers in order to strengthen its position if there is
further aggression in the east. But again, you know, as in Crimea, the Ukrainian military has
been exceptionally prudent and has said, made clear that they are not going to be the ones to
provoke confrontation.
SIEGEL: Is it fair of some critics to say that the Ukrainians, since independence, have not
demonstrated a mature politics in which people compromise but rather has been a succession of
leaders who have been, let’s say, of dubious honesty and integrity?
PYATT: It’s striking to me how broad the consensus has been in Ukrainian politics since the
change in government on the 21st of February that they have to get things differently this time.
There is a recognition that Ukraine has underperformed. You look at the economy, for instance.
Ukraine and Poland were roughly the same level at the time of independence. Today, Poland is a
country that’s three times more wealthy.
And certainly, a large part of what happened on the Maidan over the past three months has been
about rebooting Ukrainian democracy, about making Ukrainian democracy more honest, more
transparent, leaving behind the egregious corruption of the past. History makes one cautious
about the challenges that lie ahead, but I think there’s also – with more than 100 people killed in
the course of January and February, there’s a recognition among politicians in government and
out that they now have a moral burden and that they need to do better.
SIEGEL: U.S. Ambassador Geoffrey Pyatt, thank you very much for talking with us.
PYATT: Thanks, Robert. Nice talking to you.
SIEGEL: Ambassador Pyatt is the U.S. ambassador to Ukraine. He spoke to us from the
Ukrainian capital, Kiev.
***
Ukraine in the State Department Daily Press Brief
March 17, 2014
And our first question will come from Michael Gordon with the New York Times.
MS. PSAKI: Hi, Michael.
QUESTION: Hi, Jen. During the briefing this morning on the sanctions on Ukraine, it was
noted that there were 11 individuals who were sanctioned and that their assets would be frozen.
And my question is, as a follow-up to that briefing, do any of these individuals who were
sanctioned today actually have any assets in the United States? It seems like a relevant question,
but it did not come up in that earlier briefing.
MS. PSAKI: Sure. Understandable. Michael, I don’t have that level of detail. I’m happy to
check with our team and we can get back to you and others on the call. As you know, part of the
focus here or part of the reasoning for the announcement this morning was in direct response to
the actions that Russia has taken in recent days. Obviously, as the President said, there would be
– there have been costs, there will continue to be costs. This is an example of that.
But I understand your question, so let me follow up with our team and see if we can – if we have
available information on that.
QUESTION: Yes, if you could get us something, please, by the end of the day. It’s – I
understand it could preclude future transactions and it might impose burdens on them in that
respect. But since everyone’s talking about costs that are being imposed, it would be good to
know if there actually are costs –
MS. PSAKI: Sure. Well, I mean –
QUESTION: – for these specific individuals. So I know it’s just a point of inquiry, and if you
could just get that back to us by the end of the day, I’d appreciate it. Thank you.
MS. PSAKI: I’m happy to. But let me just add a little more in terms of the specific impact.
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Their property and interests in property under U.S. jurisdiction will be blocked, and individuals
in the United States will be prohibited from doing business with them. Also we find that
financial institutions around the world tend to refuse to do business with individuals and entities
placed on this list, even if they’re not obligated to do so. So there are a range of impacts, but I
understand your specific question and I can see if there’s information we can provide on that.
OPERATOR: Thank you. And our next question will come from Matt Lee with AP. Please go
ahead.
QUESTION: Hello.
MS. PSAKI: Hey, Matt.
QUESTION: Hey there. Listen, I also have a kind of a follow-up from a question that Karen
DeYoung asked on the White House call this morning.
MS. PSAKI: Okay.
QUESTION: And the answer – at least I didn’t understand it, so I’m going to try asking you.
She asked about this – what appears to be a Russian proposal for Ukraine, non-Crimea Ukraine,
that would involve a federation. Is that something that you guys – you and the EU – are willing
to at least work with or not reject outright as an idea as Ukraine moves towards its political
reforms?
And then my second question is you say that there are costs and there will continue to be costs.
Does that mean that even if – that if the situation in Crimea doesn’t go back to the way it was
before, meaning the Russian troops go back to their bases and the referendum is rendered null
and void, that there is nothing else – nothing else happens? In other – I guess I’m trying to figure
out – let’s put it the other way around. Sorry. If Crimea – if the situation in Crimea stays the way
it is right now, but the Russians do not make any advances towards the east and the south of
Ukraine, can they still expect more cost?
MS. PSAKI: Okay, let me do the first one first. I think, as my understanding of the question on
the call was related to some paper that the Russians made public, I believe over the weekend,
that outlined some specific proposals. And what the answer was on the call – but let me just
reiterate this was – is that the new government in Ukraine has already taken a number of steps
that have been discussed, whether that is taking steps to address the issue of armed irregulars,
whether that is steps to make sure that the process is inclusive. Obviously they’re – they have
announced plans for an election. So that is part of what was raised in that paper that – the point is
the new government is already taking steps to address it.
In terms of the specific proposal on the federation, I’d have to check and see what the specific
details of that. As you know, the referendum, which we find illegal and illegitimate, took place.
We’ll see what the Russians do. Obviously, we’re watching that closely. But I don’t have the
details of that, so I would have to see if there’s something that would change the situation on the
ground that we have such significant concerns about.
QUESTION: Okay.
MS. PSAKI: Oh, and your second question, sorry. What was – can you repeat your second
question one more time?
QUESTION: Well, just if the Russians stop their moves, threatening moves, on south and east
Ukraine, can they – but the situation in Crimea stays the same and it gets annexed, can the
Russian – I’m assuming the Russians can expect more in the way of sanctions. Is that correct?
MS. PSAKI: Well, these –we have flexible tools, including the new executive order the
President signed today. And we can – depending on escalation by the Russians, we have the
ability to expand sanctions on our end as well. I’m not, for obvious reasons, going to get far
ahead of where we are, but that includes institutions, it includes a range of entities that are
possible for us. In terms –
QUESTION: (Inaudible) relate to Crimea, or do they relate to the rest of Ukraine?
MS. PSAKI: Well, part of this is also responsive to steps that have already been taken. So
obviously, as the President said and as we have said, any steps we would take in the future would
be responsive to and would take into account, I should say, any steps that the Russians take. So if
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they take de-escalatory (inaudible), then certainly we would – we can calibrate our response
based on whether Russia chooses to escalate or de-escalate. But beyond that, I’m not going to go
into too many more specifics in terms of what may or may not happen given that we don’t know
the answers to those questions yet.
QUESTION: And then a quick one on Ukraine: Has the Secretary had a chance to talk with any
of his counterparts within the EU or inside Ukraine, or has he had any more conversations with
Foreign Minister Lavrov in the past 24 hours?
MS. PSAKI: Sure. Well, I’m sure you saw the readout that we put out yesterday of the call he
had with Foreign Minister Lavrov. This morning, he did also speak with the members of the
Ukraine contact group yesterday as part of our ongoing coordination effort. And he spoke with
Ukrainian Prime Minister Yatsenyuk yesterday as well to brief them on his discussions with – to
brief him on his discussions with Foreign Minister Lavrov and also with the contract group to
also coordinate a response to the illegal referendum in Crimea, and of course to discuss steps that
the Ukrainian Government had taken to de-escalate the situation from its side.
So there’s ongoing coordination, as you all know, whether that’s meetings in person or on the
phone, and he stays very close – in close contact with both his European counterparts as well as
the Ukrainian Government. There are – and you may have already seen this, but Vice President
Biden is also departing for Europe this evening, where he’s going to meet with leaders of our
NATO allies, and as you know, President Obama’s traveling to Europe next week. And the
Secretary has been on the phone virtually nonstop about this issue over the past couple of weeks,
so I expect that will continue.
OPERATOR: Okay. We’ll have to have Mr. Barnwell re-queue, then. Right now, we’re going
to go to Raghubir Goyal with Asia Today.
MS. PSAKI: Hi, Goyal.
QUESTION: Yes, Madam. I hope you are well. I cannot say you are enjoying the snow, you are
still working. Thank you for this briefing on the record. My – I have two quick questions,
Madam. One is on Ukraine, just to follow my colleague. That is: Like it happened during Iran,
U.S. had asked a number of countries to follow as far as sanctions are concerned. Is this the time
coming against Russia that U.S. may ask a number of countries who may be doing business with
Russia, just like they did business with Iran, to cut back?
MS. PSAKI: Sure. Well, Goyal, to answer your first question, we’re working in lockstep with
our European allies, and they have made many strong statements over the past couple of weeks,
just as we have. We expect they will announce their own list, and I will – we will leave it to them
to make any specific announcements. I don’t think all of the details are out on that at this point.
But our efforts are complementary. They’re all purposed to put the necessary pressure on Russia
and those who are threatening the sovereignty and territorial integrity of Ukraine, and I would
point you to them. But we are working very closely.
But what’s your second question?
QUESTION: Just to – quickly, just to follow in this before my second question, please, is: That
includes India, China, or any other Asian country doing business with Russia?
MS. PSAKI: Well, I would point you to any of those countries. As you’ve seen from the
President’s calls, from Secretary Kerry’s calls, they’re both in touch with a range of officials
around the world in Europe, outside of Europe, but obviously, individual countries will make
their own decisions.
QUESTION: Can I ask you a very quick question on the Ukraine, if I may?
MS. PSAKI: Sure.
QUESTION: Indulge me very quickly. Do you – are you aware that, speaking of referendums
and so on, that they’d actually – a referendum is going on in Veneto, Italy, with its major city,
Venice, to secede?
MS. PSAKI: I’m not sure of the details of that. Obviously, as we’ve said about other cases
raised, each situation is different. This is a case where Russia intervened here militarily. They’ve
continued to take escalatory measures, and that’s the basis of a great deal of our concern.
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OPERATOR: Again, to ask a question, it’s *1. Our next question comes from Elliot Waldman
with Tokyo Broadcasting.
MS. PSAKI: Hey, Elliot.
QUESTION: Hi, Jen. Thanks for doing this. I have a quick Ukraine question.
MS. PSAKI: Okay.
QUESTION: So in the weeks leading up to this referendum, the interim government and on the
U.S. side both made proposals to the Russians to try and reach a compromise before the Crimea
is basically annexed, and that included measures that would call for greater autonomy for
Crimea. I was wondering if you see that as still a compromise solution that’s potentially on the
table or whether you’ve completely moved beyond that.
MS. PSAKI: Well, I think the point we’re at, as you know, is that the – an illegal referendum
took place. We expressed our strong concerns about that. We obviously took steps, given what
happened on the ground. Regardless of what the options are – and we have said, the President
has said, the Secretary has said that there have been options put on the table that have been
discussed – the Government of Ukraine needs to be a part of that discussion. Part of the issue
with the referendum in Crimea is that it’s illegal under the Ukrainian constitution. There are
steps that could be taken in consultation and in coordination with the Ukrainian Government that
would meet the requirements. But the facts – the fact is that the new government and the Russian
Government need to sit down, have a conversation about the facts on the ground, about how to
move things forward, and until that happens, it’s hard to see how proposals can be seriously
considered.
QUESTION: Mm-hmm. But I mean that is still a possibility for that to happen, in your view;
you’re not treating annexation as a foregone conclusion, essentially?
MS. PSAKI: Well, the Russian Government hasn’t made their announcement or any public
decision at this point. Obviously, we continue to convey to them publicly and privately that there
is an off-ramp, that they can take steps to engage in the process. They can take steps to withdraw
their military. They can take steps to de-escalate the situation. And our steps on our end would
take that all that into account.
QUESTION: Okay. Got it. So it’s a possibility, but you’re not holding your breath. Is that a fair
characterization –
MS. PSAKI: I wouldn’t put it that way. I think we continue to engage very closely with both the
Government of Ukraine, with the Russians, with our European counterparts, but there are steps
the Russians need to take. They have the opportunity to do that.
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
Press briefing: morning 17 March 2014
17 March 2014
The Prime Minister’s Spokesperson (PMS) answered questions on Ukraine, the EU, HS2, 40
pence tax rate and the NHS.
Ukraine
Asked about the impact that Russian sanctions could have on the UK, the Prime Minister’s
Spokesperson (PMS) said that the Prime Minister was determined that the international
community respond to infringements on Ukrainian sovereignty. He said that the Foreign
Secretary was confident that the EU Council meeting would agree an appropriate response
including travel bans and assets freezes. He said detailed work had gone into preparing for
possible sanctions, with the aim of sending a clear message to the Russian authorities that there
were consequences for its actions.
***
Foreign Secretary condemns Russia’s recognition of Crimea as a ‘sovereign state’
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17 March 2014
The Kremlin has this evening announced that President Putin has signed a decree recognising
Crimea as a sovereign state.
The United Kingdom, in common with the European Union and the majority of the international
community, does not recognise the 16th March Crimea referendum or its outcome as legal or
legitimate.
The Foreign Secretary said:
The UK condemns in the strongest terms Russia’s flagrant disregard of Ukraine’s sovereignty
and territorial integrity. For the UK and her allies the Crimea remains part of Ukraine.
We are witnessing a clear attempt to pave the way for the annexation of part of the sovereign
territory of an independent European state, through military force and an illegal and illegitimate
referendum.
The UK calls again on Russia to enter into dialogue with Ukraine and with the international
community to resolve this crisis through diplomacy and in accordance with international law, not
to exacerbate it further through unilateral and provocative actions.
Continuing to ignore those calls will bring serious consequences for Russia. We will urgently
consider our response to this latest escalation with our allies and partners, including at the
European Council this week.
***
Adoption of EU sanctions against individuals in Russia and Crimea
17 March 2014
The Foreign Secretary welcomes EU sanctions against Russian and Crimean individuals
following illegitimate referendum.
The Foreign Secretary today attended a meeting of the EU Foreign Ministers in Brussels where
sanctions were agreed on individuals from Russia and Crimea. Asset freezes and visa bans will
be imposed on 21 people associated with the decisions that Russia has made about Crimea,
including members of the armed forces and in the Parliament.
These measures are in direct response to threats to Ukraine’s sovereignty and territorial integrity
by officials in Crimea and Russia.
Following the meeting William Hague said:
I am pleased that we have reached agreement on these measures, on asset freezes and visa bans.
Particularly that these are individuals not just in Crimea but in Russia as well, including in the
armed forces and in the Parliament; people who are associated with the decisions that Russia has
made about Crimea.
I think that it is an important statement of European unity and resolve on this question,
coinciding of course with the measures taken by the United States.
This is not a list that is set in stone. It is possible to add other figures in the future, depending on
how Russia reacts to the referendum in Crimea, which has been a mockery of any real
democracy. It also depends on how they are react to possibilities of discussions and direct
negotiations with Ukraine over the coming days. And it goes along with the other measures that
we have taken.
And we have started today discussing the longer term; the need to reduce European dependence
on Russian energy over many years to come. It is these sort of things that will be the biggest
costs in the long term to Russia if we make no diplomatic progress over the coming weeks.
So I am pleased we have made this decision, that there has been very ready agreement to these
things and we’ll stand ready to build on these measures if it becomes necessary to do so.
***
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EU Foreign Affairs Council meeting on Ukraine
17 March 2014
William Hague: The UK will not recognise the Crimea referendum that took place yesterday (16
March) as legal or legitimate.
Speaking on his way into the EU Foreign Ministers meeting on Ukraine this morning (17
March), Foreign Secretary William Hague said:
The United Kingdom in common with the rest of the European Union will not recognise the
Crimea referendum that took place yesterday as legal or legitimate or meaningful. Any
referendum that is called at a matter of days notice, has no proper campaigning, no access to the
region for the leaders of the country, the presence of tens of thousands of troops, is never going
to enjoy credibility in the eyes of the great majority of the rest of the world.
I think that was very clear at the United Nations Security Council on Saturday where Russia
vetoed the resolution that many countries supported, but was alone in doing so. Even China
abstained at the security council on Saturday. As a result we propose to move to a further stage
of the European response today with travel bans and asset freezes on individuals. That’s one of
the things that we will be discussing today. I am confident that we will reach agreement on that.
At the same time, every diplomatic channel remains open to Russia and we continue to be in
communication with Russia about creating a diplomatic framework, about finding ways to
deescalate this crisis. It’s important that work goes as well on over the coming days.
***
Press briefing: afternoon 17 March 2014
17 March 2014
The Prime Minister’s Spokesperson (PMS) answered questions on Ukraine.
Ukraine
Asked about new sanctions against 21 individuals from Crimea and Russia, the PMS said the
sanctions were part of a range of measures, and were an important statement of the international
community’s response to the lack of dialogue between the Ukrainian and Russian authorities. He
added that that the government’s clear message was that Russia should seek to de-escalate and
that further measures would be taken if Russia were to take further action.
Asked why the government considered the recent Crimean referendum illegal, the PMS said that
the referendum was not in accordance with the Ukrainian constitution and added that it had been
carried out in the context of a significant Russian military presence in the Crimean peninsula.
КАНАДА
Канада не визнає результати кримського «референдуму»
(ПУ в Канаді)
17 березня 2014, 11:00
С.Гарпер заявив, що так званий «референдум» проводився в Криму в умовах незаконної
військової окупації. Результати такого голосування є нічим іншим, як відображенням
російського військового контролю.
Прем’єр підкреслив, що цей «референдум» є незаконним та не має юридичної сили.
Відтак, Канада не визнає результати цього голосування.
У цьому зв’язку Канада, країни Великої сімки та інші партнери опрацьовують питання
щодо введення додаткових санкцій проти відповідальних осіб.
На переконання С.Гарпера вирішення кризової ситуації повинно відбуватись в умовах
непорушності суверенітету, територіальної цілісності та дотримання Конституції України.
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Односторонні дії В.Путіна призведуть до подальшої економічної та політичної ізоляції
Росії від міжнародної спільноти.
***
The Government of Canada’s response to the situation in Ukraine
Ottawa, Ontario
17 March 2014
The Government of Canada is taking important steps to support Ukraine and to impose sanctions
against those responsible for the ongoing crisis.
January 26, 2014
Andrew Bennett, Canada’s Ambassador for Religious Freedom, led a successful visit to Ukraine,
during which he expressed Canada’s ongoing concern about violations of basic freedoms and
reinforced Canada’s commitment to the Ukrainian people.
February 14, 2014
John Baird, Minister of Foreign Affairs, announced funding to provide supplies, equipment and
medical care for Ukrainian activists through a contribution to the International Renaissance
Foundation, a Ukrainian non-governmental organization.
February 28, 2014
Minister Baird led a successful mission to Ukraine, where he and the Canadian delegation of
parliamentarians and representatives of the Ukrainian-Canadian community met with key
members of the new government.
March 1, 2014
In response to the very serious developments in Ukraine, Prime Minister Harper convened a
meeting of Cabinet Ministers, preceded by a bilateral phone call with President Obama.
In a statement, the Prime Minister announced:
 Canada suspended its engagement in preparation for the G-8 Summit, currently planned for
Sochi, and that the Canadian Ambassador in Russia is being recalled for consultations;
 Canada’s support for the immediate deployment of international monitors from the United
Nations and the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) to Ukraine; and,
 Canada’s engagement in discussions aimed at developing a financial aid package for
Ukraine.
March 2, 2014
Canada and other G-7 leaders issued a joint statement condemning the Russian Federation’s
clear violation of the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. In addition, they announced
that they will "suspend our participation in activities associated with the preparation of the
scheduled G-8 Summit in Sochi in June, until the environment comes back where the G-8 is able
to have meaningful discussion."
March 3, 2014
Prime Minister Harper issued a statement calling once again on President Putin to immediately
withdraw his military from Crimea, adding that the situation in Ukraine remains extremely
serious for global peace and security.
He further added that in addition to suspending Canada’s engagement in preparations for the G-8
Summit and recalling our Ambassador to Russia, he has cancelled any government
representation at the Paralympic Games and instructed officials to review all planned bilateral
interaction with Russia.
Prime Minister Harper spoke with Arseniy Yatsenyuk, Prime Minister of Ukraine. The two
leaders discussed developments in Crimea and other regions in the south and east of Ukraine.
Prime Minister Harper condemned in the strongest terms President Putin’s military intervention
in Ukraine.
March 4, 2014
Prime Minister Harper announced that, effective immediately, all planned bilateral activities
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between the Canadian Armed Forces and the military of the Russian Federation are suspended.
This includes exercises, such as NORAD’s Exercise Vigilant Eagle, and scheduled meetings.
March 5, 2014
Prime Minister Harper announced that, at the request of the Prosecutor General of Ukraine,
Canada will freeze the assets of members of the Yanukovych regime. As a result, 18 people,
including members of the former Yanukovych regime, members of their families and their close
associates, were listed in regulations under theFreezing Assets of Corrupt Foreign Officials Act
(Ukraine).
Canada suspended its participation in the Canada-Russia Intergovernmental Economic
Commission (IEC), established to promote economic relations between Canada and Russia.
Prime Minister Harper announced that at Ukraine’s request, Canada, along with a number of
other member countries of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE),
will participate in an important military observer mission that will report on military activities in
Ukraine. Canada contributed two military observers.
March 6, 2014
Prime Minister Harper issued a statement saying that Russia’s invasion of Ukraine is an act of
aggression, a clear violation of Ukraine’s sovereignty, and of international law. He further added
that Canada will not recognize a referendum held in a region currently under illegal military
occupation.
March 12, 2014
G-7 leaders issued a statement calling on the Russian Federation to cease all efforts to change the
status of Crimea contrary to Ukrainian law and in violation of international law. They call on the
Russian Federation to immediately halt actions supporting a referendum on the territory of
Crimea regarding its status, in direct violation of the Constitution of Ukraine.
March 13, 2014
Prime Minister Harper announced more than $220 million in support to help Ukraine stabilize its
economy, and promote economic and social development.
March 16, 2014
Prime Minister Harper issued a statement on the results of the Crimean "referendum", reiterating
that this "referendum" is illegitimate, it has no legal effect, and that Canada does not recognize
its outcome.
March 17, 2014
Prime Minister Harper announced further economic sanctions under the Special Economic
Measures Act against Crimean and Russian officials.
Prime Minister Stephen Harper also met with Vadym Prystaiko, Ambassador of Ukraine to
Canada, to discuss the ongoing situation.
***
Statement by the Prime Minister of Canada announcing additional sanctions
Ottawa, Ontario
17 March 2014
Prime Minister Stephen Harper today issued the following statement announcing further
economic sanctions and additional travel bans against Ukrainian and Russian officials:
"Today, our Government is announcing additional sanctions that will serve to further isolate
Russia from the international community.
"Targeted sanctions through regulations under the Special Economic Measures Act build on
sanctions already in place, and are being imposed against senior Russian officials as well as
additional Ukrainian officials. The individuals targeted are responsible for undermining the
sovereignty and territorial integrity of Ukraine and for facilitating Russian military action against
Ukraine.
"The travel bans will serve to restrict senior Ukrainian and Russian officials responsible for the
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crisis from travelling to Canada.
"These measures demonstrate that Canada will not stand by while Russia violates Ukrainian
sovereignty and territorial integrity, and that Russia’s actions will have consequences.
"In the days ahead we will continue to work with our G-7 partners and other allies on measures
to further pressure Russia to de-escalate by withdrawing its troops to their bases."
НІМЕЧЧИНА
Europe united on the Ukraine conflict say Chancellor
Mar 17, 2014
During Italian Prime Minister Matteo Renzi’s visit to Berlin, Chancellor Merkel underlined the
clear violation of international law in Crimea. Matteo Renzi was in Berlin for the thirtieth
German-Italian government consultations.
Angela Merkel declared that she was "very impressed" by the plans of the new Italian
government.
Initially the Chancellor spoke about the structural change Italy is seeing, and expressed her
respect for the planned programme of reforms. "This is a message that we all welcome," said
Angela Merkel. She wished the new government luck and stamina.
The Chancellor reported that the two sides had together gone through the individual facets of the
programme. She mentioned the reforms of the labour market and administration, as well as
incentives to boost domestic demand.
Italy has clearly not lost sight of the Stability and Growth Pact, and its two components: growth
and employment on the one side, and stability and the provisions of the fiscal compact on the
other. The Chancellor pledged Italy Germany’s support for the Presidency of the Council of the
European Union, which it is soon to assume.
Conflict in Ukraine
The Chancellor also mentioned the situation in Ukraine, the deliberations of the EU foreign
ministers and the sanctions agreed on. "This was not our intention; we would like to see talks and
diplomatic solutions." These steps were unavoidable though, given the clear violation of
international law through the Crimean referendum, she added.
"I am glad that Europe has demonstrated unity on this point," said the Chancellor. Equally,
Europe is unified in its efforts to get an OSCE mission off the ground and in its continuing
efforts to initiate diplomatic talks. She pointed out that talks of this sort are the key to resolving
the conflict.
<...>
***
CRIMEAN CRISIS
German government condemns referendum
Mar 17, 2014
Government spokesperson Steffen Seibert has termed the referendum on the secession of Crimea
from Ukraine illegal. The referendum contravenes the Ukrainian constitution and international
law, he said. Steffen Seibert called for a decision on the deployment of OSCE observers, a clear
EU response, and specific support for Ukraine.
Speaking at the government press conference in Berlin, Steffen Seibert said that the government
is still seriously concerned. "The unchecked efforts to violate the sovereignty and territorial
integrity of Ukraine, and to destabilise the country persist." During a phase of major uncertainty
in Ukraine, Russia has proved itself not to be a partner interested in stabilising the situation.

24 РОЗДІЛ. 17 БЕРЕЗНЯ 2014 РОКУ, ПОНЕДІЛОК
____________________________________________________________________________
Indeed it is attempting to exploit the weaknesses of its neighbour.
Germany will not recognise the result
"This referendum violates the Ukrainian constitution and is a breach of international law," said
Steffen Seibert. "It is illegal in our view." Germany condemns this unlawful referendum. "Not
only do we and our European partners contest the legitimacy of the referendum; we will not
recognise the results," he continued. The way the referendum was held quite clearly contravenes
the most elementary requirements of any fair and free vote.
Voting under military presence
The phrasing of the questions put in the referendum were one-sided, criticised Steffen Seibert.
Voters had no way of voting for the status quo. Voting took place against the backdrop of a
crushing military and paramilitary presence – including the illegal presence of Russian troops.
"Serious restrictions must be noted in the freedom of opinion and freedom of the press. The time
lapse between the announcement of the referendum and voting was exceptionally short." And
even this period was subsequently shortened twice.
Russia stands largely alone
The attitude of the German government with respect to the situation in Crimea is shared by many
democratic forces: it corresponds largely to a draft report of the Council of Europe’s Venice
Commission, said Steffen Seibert. And it mirrors the assessment of OSCE Chairperson-inOffice, Didier Burkhalter, as announced last week.
Russia stands largely alone in recognising the outcome of this so-called referendum. In the
United Nations Security Council, a resolution condemning the unconstitutional and illegal nature
of this referendum was approved by 13 nations. China abstained, and Russia used its veto.
Angela Merkel speaks by phone with Vladimir Putin
On Sunday Chancellor Angela Merkel once again communicated this clear position in a
telephone conversation with Russian President Vladimir Putin. She also condemned the incident
in Kherson, reported the government spokesperson, in which Russian troops seized a gas plant.
This is one example of a measure to further destabilise the situation, said Steffen Seibert.
"Measures like this have resulted in a worsening of the situation in southern and eastern
Ukraine."
To sum up, Steffen Seibert once again laid out the goal of the German government. "The
German government and our European partners would like to see things settle down in Ukraine.
We hope that Ukrainian citizens, from whatever ethnic background, and whatever cultural
affiliation, will be able to live safely and securely in a system and social order governed by the
rule of law."
Call for three consequences
For the German government, the events of the last few days must have three consequences: the
secondment of OSCE observers, an EU response including targeted sanctions and the call for
specific support for Ukraine, reported Steffen Seibert.
 OSCE observers in Ukraine
Steffen Seibert urged that an OSCE observer mission begin work as soon as possible to prevent
any escalation of the situation in the south and east of Ukraine. This was also discussed during
the Chancellor’s telephone call with the Russian President. She called emphatically once again
for a political solution.
"We would like to see a decision today on an OSCE observer mission. We hope that there will
be broad support for the proposal," said Steffen Seibert. President Vladimir Putin responded
positively to this initiative in his conversation with the Chancellor. "We hope that this will be
reflected in Russia’s actions."
 EU response
"The lack of progress on a political process and the holding of this referendum call for a clear
response on the part of the European Union," said Steffen Seibert. Until last Friday, the German
government, the EU and the USA endeavoured to put in place a contact group. Regrettably the
Russian government was not willing to do so. At today’s meeting of EU foreign ministers the
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first targeted sanctions will be imposed.
A question mark also hangs over the next EU-Russia summit. "If Russia continues along the path
of annexing Crimea, further steps will have to be considered," said Steffen Seibert. The
European Council, which is due to meet on Thursday and Friday this week, will be the next
opportunity to evaluate further developments.
 Support for Ukraine
Steffen Seibert also called for support for Ukraine. "This assistance must not be delayed further.
The people of Ukraine must be able to grasp tangible support," he declared. The appeal to the
IMF and the EU is to achieve swift results having appraised the situation.
"The German government will not let up in its diplomatic efforts to de-escalate the crisis and to
ensure that the sovereignty of Ukraine is respected," said Steffen Seibert to wind up. "Russia
must end its military activities in Ukraine to the extent that they have not been agreed with Kyiv
and are not in line with the agreements signed with the government in Kyiv. Any speculation
about interventions in other parts of Ukraine are unacceptable and extremely dangerous."
ФРАНЦІЯ
Ukraine – Comments made by Laurent Fabius following the Foreign Affairs Council
meeting
(March 17, 2014)
Following yesterday’s vote which is completely illegal and unconstitutional, we have taken three
sets of decisions.
The first decision relates to a whole range of sanctions against Crimean and Russian leaders.
These sanctions include the freezing of their assets and foreign travel restrictions.
Furthermore, we have issued a proposal to deploy a so-called OSCE mission throughout
Ukraine; and we have decided to provide political, economic as well as financial support to
Ukraine. Our objective is to demonstrate firmness in the face of an unacceptable Russian
decision, and at the same time, to open channels of dialogue in order to avoid an escalation.
And I would like to emphasize the extent to which the Europeans are united, which is absolutely
essential.
ЯПОНІЯ
Японія результатів референдуму у Криму не визнає
18 березня 2014, 03:14
Уряд Японії не визнає референдум у Криму. Влада країни буде закликати Росію не
приєднувати АРК.
Генеральний секретар кабінету міністрів Японії Е.Суга 17 березня ц.р. на пресконференції, стосовно референдуму, що відбувся в Криму, наголосив, що «Японія
результатів референдуму не визнає і закликає російську сторону дотримуватися норм
міжнародного права, поважати суверенітет та територіальну цілісність України і негайно
призупинити анексію Криму».
Також було наголошено, що оскільки проведення референдуму суперечило конституції
України та нормам міжнародного права, результати не є легітимними.
Е.Суга закликав Росію дотримуватися норм міжнародного права, поважати суверенітет та
територіальну цілісність України та негайно призупинити анексію Криму.
Міністр закордонних справ Японії Ф.Кісіда, у свою чергу, наголосив, що «наразі увага має
бути прикута до того, яким чином буде поводитися Росія та інші зацікавлені країни».
ОСНОВНІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
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ОБСЄ
Military, civilian experts from OSCE states to stay in Ukraine until 20 March
17 March 2014
On 16 March 2014, Ukraine requested another continuation of the visit by unarmed military and
civilian personnel from OSCE participating States. The visit is to cover the south and east of the
country and will last until 20 March.
As of end Tuesday, 18 March, twenty-four participating States have responded positively to the
request: Albania, Austria, Belgium, Canada, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland,
France, Germany, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Netherlands, Norway, Poland, Slovak
Republic, Slovenia, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, and the USA. The total
number of personnel is 42.
The visit is taking place under Chapter III of the Vienna Document 2011, which allows for
voluntary hosting of visits to dispel concerns about unusual military activities.
A first visit to Crimea was organized from 5 to 12 March 2014, when the group was unable to
move beyond checkpoints at the administrative border. Subsequently, Ukraine asked for an
extension of the visit until 16 March, to cover the south and east of the country.
The Vienna Document 2011 is one of the main confidence-building measures developed by the
OSCE. Under this document, all participating States are required to share information on their
military forces, equipment and defence planning. The Document also provides for inspections
and evaluation visits that can be conducted on the territory of any participating State that has
armed forces.
ЄС
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
7764/14 (OR. en)
PRESSE 153 PR CO 17
PRESS RELEASE
3304th Council meeting Foreign Affairs
Brussels, 17 March 2014
President Catherine Ashton
High Representative of the Union for
Foreign Affairs and Security Policy
17 March 2014 7764/14
Main results of the Council Ukraine
The Council focused on the situation in Ukraine. It strongly condemned the holding on 16 March
of an illegal "referendum" in Crimea on joining the Russian Federation, in clear breach of the
Ukrainian Constitution. The EU does not recognise the illegal "referendum" and its outcome.
Catherine Ashton, EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, said: "We
want to underline very clearly that there is still time to avoid a negative spiral and to reverse
current developments. We call on the Russian leadership not to take steps to annex Crimea and
instead to take steps to deescalate this crisis." The European Union remains ready to support
facilitating dialogue between Ukraine and Russia. In the absence of positive steps and in line
with the statement of the EU Heads of State or Government of 6 March, the Council decided to
impose travel restrictions and an asset freeze against 21 persons responsible for actions which
undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In
addition, the Council approved the arrangements for the signing of the political provisions of the
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Association Agreement on 21 March in Brussels. "This is a strong signal of our political
support," the High Representative said. The Council also confirmed the EU’s commitment to
proceed to the signature and conclusion of the remaining parts of the agreement, which together
with the political provisions constitute a single instrument. EU strategy on the Gulf of Guinea
The Council adopted an EU strategy on the Gulf of Guinea, to support the efforts of the region
and its coastal states to address the many challenges of maritime insecurity and organised crime.
***
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
Council conclusions on Ukraine
FOREIGN AFFAIRS Council meeting
Brussels, 17 March 2014
The Council adopted the following conclusions:
"1. The Council strongly condemns the holding of an illegal referendum in Crimea on joining the
Russian Federation on 16 March, in clear breach of the Ukrainian Constitution. The EU does not
recognise the illegal “referendum” and its outcome. It also takes note of the draft opinion of the
Venice Commission on this “referendum”. It was held in the visible presence of armed soldiers
under conditions of intimidation of civic activists and journalists, blacking out of Ukrainian
television channels and obstruction of civilian traffic in and out of Crimea. Furthermore, there
have been clear signs of increasing Russian military build-up in Crimea as well as denial of
access to the peninsula to UN and OSCE representatives and missions invited by the government
of Ukraine. The EU deplores these further negative developments, which are in clear violation of
Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.
2. The Council recalls the statement of the EU Heads of State and Government of 6 March which
set out that negotiations between Ukraine and Russia needed to start within a few days, including
through multilateral mechanisms, and produce results within a limited timeframe. In light of the
developments of last week, and in the absence of any such results, the Council has decided to
introduce additional measures, including travel restrictions and an asset freeze against persons
responsible for actions which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and
independence of Ukraine, including actions on the future status of any part of the territory which
are contrary to the Ukrainian Constitution, and persons, and entities associated with them.
3. The European Union remains ready to support facilitating dialogue between Ukraine and
Russia. We urge Russia to take steps to de-escalate the crisis, immediately withdraw its forces
back to their pre-crisis numbers and garrisons in line with its international commitments, begin
direct discussions with the government of Ukraine and avail itself of all relevant international
mechanisms to find a peaceful and negotiated solution, in full respect of its bilateral and
multilateral commitments to respect Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. In this
respect, the EU regrets that the UNSC was not able to adopt a resolution, owing to a veto by the
Russian Federation.
4. There is still time to reverse current developments. Opportunities exist to avoid a negative
spiral. The EU is ready for a constructive dialogue with all sides. The EU remains committed to
the objective of developing the EU-Russia relationship, based on mutual interest and respect for
international law. The Council regrets that Russia’s actions contradict these objectives. The
Council urges the Russian Federation not to take steps to annex Crimea in violation of
international law. Any further steps by the Russian Federation to destabilise the situation in
Ukraine would lead to additional and far-reaching consequences for relations in a broad range of
economic areas between the European Union and its Member States, on the one hand, and the
Russian Federation, on the other hand. The European Union calls on Russia to return to
developing a strategic partnership with the EU instead of isolating itself further diplomatically
and economically.
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5. The Council considers that there is an urgent need for an international presence on the ground
throughout Ukraine, including in Crimea. The Council supports the swift deployment of an
OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine.
6. The Council welcomes the Commission’s proposal for temporarily removing customs duties
on Ukrainian exports to the EU and looks forward to its swift adoption. It furthermore looks
forward to the signing of the political provisions of the Association Agreement on 21 March in
Brussels and confirms its commitment to proceed to the signature and conclusion of the
remaining parts of the Agreement which together with the political provisions constitute a single
instrument. These steps will confirm Ukraine’s free and sovereign decision to pursue Ukraine’s
political association and economic integration with the European Union.
7. The European Union is ready to stand by Ukraine and committed to provide strong financial
support to its economic and financial stabilisation, as presented by the European Commission in
its assistance package to Ukraine which we are committed to implement rapidly. The Council
encourages the EIB to continue its operations in Ukraine. IMF support will be critical to enabling
assistance from the European Union as the immediate priority is to restore macroeconomic
stability through sound fiscal, monetary and exchange rate policies. At the same time, we
reiterate our call on the Ukrainian government to launch urgently an ambitious set of structural
reforms, including notably the fight against corruption and enhancing transparency of fiscal
expenditure.
8. The EU also confirmed its readiness to continue to assist Ukraine in securing its energy supply
through further diversification, enhanced energy efficiency, and effective interconnections with
the European Union.
9. The European Union commends the measured response shown so far by Ukraine. The EU
again encourages the Ukrainian authorities to implement an inclusive process, to pursue their
efforts to ensure free and fair elections and to advance constitutional reform. All human rights
violations and acts of violence need to be properly investigated and measures need to be stepped
up to combat impunity. In this context, the EU looks forward to the early establishment of the
Council of Europe International Advisory Panel. The EU also calls on the Ukrainian authorities
to continue to reach out to all Ukrainian regions and population groups and to ensure the full
protection of the rights of persons belonging to national minorities, drawing on the expertise of
the Council of Europe and the OSCE. It also supports the Council of Europe tasking of its
Advisory Committee for the Framework Convention for the Protection of National Minorities to
review the situation of national minorities in Ukraine.
10. The Council reiterates the EU’s commitment to enhance people-to-people contacts between
the citizens of the European Union and Ukraine, i.a. through the visa liberalisation process, in
line with agreed conditions in the framework of the Visa Liberalisation Action Plan."
***
EP this week: Ukraine, roaming, workers posted abroad, banks
Article – Institutions − 17-03-2014 – 13:05
The international trade committee votes on Thursday on ending or reducing customs
duties on imports from Ukraine.
<...>
On Thursday, the international trade committee votes on ending or greatly reducing customs
duties on imports from Ukraine, as part of the EU aid package for the country.
<...>
НАТО
Заява Північноатлантичної ради з приводу так званого «референдуму» в Криму
17 Mar. 2014
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Press Release (2014) 046
Issued on 17 Mar. 2014
Last updated 18-Mar-2014 09:32
Ми вважаємо так званий «референдум», проведений в українській Автономній Республіці
Крим, як незаконним, так і нелегітимним. Цей «референдум» порушив українську
Конституцію і міжнародне право, і члени Альянсу не визнають його результатів.
Більше того, обставини, за яких він проводився, були абсолютно невідповідними і тому є
неприйнятними. Прикладом цього є те, що голосування проводилося поспіхом за умов
військової інтервенції і обмежень для ЗМІ та маніпуляції ними, що не дало жодної
можливості провести вільне обговорення і дебати і позбавило голосування будь-якої
достовірності.
Ми закликаємо Російську Федерацію до деескалації ситуації, в тому числі до припинення
будь-якої військової діяльності, спрямованої проти України.
Так званий «референдум» підриває зусилля з пошуку політичного розв’язання кризи в
Україні.
Ми також закликаємо Російську Федерацію до виконання усіх своїх міжнародних
зобов’язань, повернення на шлях діалогу і пошуку мирного, політичного розв’язання,
зокрема і через прямий діалог з урядом України. Отже, ми закликаємо Російську
Федерацію не здійснювати жодних кроків до анексії Криму, яка була б прямим
порушенням Статуту ООН.
Члени НАТО знову підтверджують свою цілковиту підтримку суверенітету і
територіальної цілісності України, а також принципу недоторканності кордонів, визнаних
на міжнародному рівні.
***
Statement by the North Atlantic Council on the so-called referendum in Crimea
March 17, 2014
We consider the so-called referendum held on 16 March in Ukraine’s Autonomous Republic of
Crimea to be both illegal and illegitimate. The referendum violated the Ukrainian Constitution
and international law, and Allies do not recognize its results.
Furthermore, the circumstances under which it was held were deeply flawed and therefore
unacceptable. This was demonstrated by the rushed nature of the poll under conditions of
military intervention and the restrictions on, and the manipulation of, the media, which precluded
any possibility of free debate and deliberation and deprived the vote of any credibility.
We urge the Russian Federation to de-escalate the situation, including by ceasing all military
activities against Ukraine.
The so-called referendum undermines efforts to find a political solution to the crisis in Ukraine.
We further call upon the Russian Federation to honour all its international commitments, return
to the path of dialogue and seek a peaceful, political solution, including through direct dialogue
with the government of Ukraine. We therefore urge the Russian Federation not to take any steps
to annex Crimea, which would be a clear violation of the United Nations Charter.
NATO Allies reiterate their full support for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine,
and for the principle of the inviolability of its internationally recognized borders.

