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УКРАЇНА VS РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ
РФ
Президент РФ
Телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель
По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с
Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
23 марта 2014 года, 21:30
Обсуждена ситуация, сложившаяся после воссоединения Крыма с Российской
Федерацией. Что касается кризиса на Украине, то с обеих сторон выражено
удовлетворение в связи с согласованием мандата мониторинговой миссии ОБСЕ, которая
будет осуществлять деятельность в этой стране.
Подтверждена готовность к продолжению диалога, в том числе на экспертном уровне.
***
Поручение руководителям ряда министерств и ведомств в связи с принятием Крыма
и Севастополя в состав России
Владимир Путин подписал поручение руководителям ряда федеральных министерств и
ведомств.
23 марта 2014 года, 10:00
Полный текст документа:
Д.А.Медведеву
С.К.Шойгу
В.А.Колокольцеву
А.В.Бортникову
В.В.Тихонову
Г.А.Корниенко
А.О.Парфенчикову
В.П.Иванову
В.А.Пучкову
Е.А.Мурову
В.В.Меньщикову
Ю.А.Чиханчину
С.В.Лаврову
В связи со вступлением в силу Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г.
№6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города
федерального значения Севастополя» обеспечьте:
утверждение в установленном порядке планов организационно-штатных мероприятий по
созданию в Республике Крым и г. Севастополе территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти и иных органов и подразделений в указанных субъектах
Российской Федерации, предусмотрев при необходимости изменение штатной
численности соответствующих органов и подразделений.
Срок – 29 марта 2014 г.;
создание территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и иных
органов и подразделений в соответствии с указанными планами.
Доклад – через две недели, далее – ежемесячно.
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МЗС РФ
Ответ официального представителя МИД России А.К.Лукашевича на вопрос
российских СМИ в связи с решениями Европейского совета по ситуации на Украине
634-22-03-2014
Вопрос: Как в Москве оценивают принятое 20 марта решение Евросовета о введении
дополнительных санкций в отношении России и ее официальных лиц?
Ответ: Жаль, что Евросовет принял решение, которое оторвано от реальности. Считаем,
что пора вернуться на прагматичную почву сотрудничества, отвечающего интересам
наших стран. Вместе с тем понятно, что российская сторона оставляет за собой право дать
адекватный ответ на предпринятую акцию.
***
Комментарий МИД России в связи с решением о развертывании на Украине
мониторинговой миссии ОБСЕ
633-22-03-2014
21 марта Постоянный совет ОБСЕ утвердил решение о развертывании специальной
мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Его согласование стало результатом сложных
переговоров, совместного поиска взаимоприемлемых развязок, активных усилий
российской дипломатии и контактов на высшем и высоком уровнях. На завершающем
этапе переговоров фактически в режиме реального времени велось согласование
ключевых аспектов мандата миссии Министром иностранных России С.В.Лавровым с его
коллегами из Германии Ф.-В.Штайнмайером и Швейцарии Д.Буркхальтером.
Мандат миссии отражает новые политико-правовые реалии и не распространяется на
Крым и Севастополь, ставшие частью России. Он предусматривает размещение 100
международных гражданских наблюдателей в Киеве и девяти других городах на западе,
востоке и юге Украины. При необходимости численность миссии может увеличиваться до
500 человек. Наблюдатели будут следить за ситуацией в сфере безопасности, оперативно
докладывать о возможных инцидентах, проявлениях агрессивного национализма,
нарушениях прав и свобод граждан, включая права национальных меньшинств. Миссия
развертывается сроком на полгода, который может быть продлен по решению
Постоянного совета.
Российская сторона надеется, что объективная и беспристрастная работа международных
наблюдателей будет способствовать преодолению внутриукраинского кризиса,
прекращению
разгула
националистического
бандитизма,
искоренению
ультрарадикальных тенденций, достижению национального согласия и соблюдению
социальных, политических, языковых, образовательных, культурных и религиозных прав
жителей всех регионов Украины.
УКРАЇНА
В.о.Президента України – Голова Верховної Ради України
ВР України
400 спостерігачів від ОБСЄ скоро прибудуть до України. Про це повідомив Міністр
закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр
у ході зустрічі з В.о. Президента України, Головою Верховної Ради України
Олександром Турчиновим 22 березня 2014 року.
Під час зустрічі Сторони обговорили ситуацію, що склалась в АР Крим та небезпеку
потенційної агресії на материкову частину України.
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За словами О.Турчинова, спроби анексії незалежної суверенної території України Росією
– "це виклик не лише Україні, це виклик Європі та всьому цивілізованому людству".
"Разом з тим, – додав він, – незважаючи на всю складність ситуації: економічну та
політичну, Україна буде захищати свою територію".
"У випадку вторгнення на нашу територію, ми будемо приймати бій, тому що це наша
країна, і у нас немає альтернативи щодо її захисту", – наголосив В.о. Президента України,
додавши, що влада сподівається на виконання гарантами територіальної цілісності
України своїх зобов’язань відповідно до Будапештського Меморандуму.
"Переконаний, що ми вийдемо з цієї ситуації переможцями, і ці випробування тільки
зміцнять наш народ та державу", – підсумував О.Турчинов.
У свою чергу, Ф.-В.Штайнмаєр наголосив на тому, що Європа "розуміє всю складність
тягаря та відповідальності, який поклала на свої плечі нова влада". "Дії Росії в Криму – це
відверта агресія, це порушення Конституції України та міжнародного права", – сказав він.
Окрім того, Міністр повідомив, що незабаром до України прибуде спостережна місія з
мандатом ОБСЄ. "Комісія, яка налічує 400 спостерігачів, скоро прибуде до України, щоб
спостерігати за ситуацією у вашій країні", – додав він.
(Прес-секретар Голови Верховної Ради України)
***
Відбулась зустріч В.о. Президента України, Голови Верховної Ради України
Олександра Турчинова з Прем’єр-міністром Канади Стівеном Гарпером 22 березня
2014 року.
У ході зустрічі Сторони наголосили на тому, що Україну та Канаду поєднують "особливо
теплі та дружні стосунки, адже Українська діаспора налічує понад мільйон українців".
Крім того, Сторони обговорили ситуацію, що склалася в Україні.
За словами О.Турчинова, не маючи жодних аргументів, Російська Федерація окупувала
Крим, який є частиною суверенної території України. "Сьогодні ми робимо все, щоб
мирним шляхом розв’язати цю проблему", – сказав він, наголосивши, що нашій країні
потрібна не лише моральна, але і реальна військово-технічна підтримка з боку наших
стратегічних партнерів і гарантів суверенності та територіальної цілісності України.
О.Турчинов також наголосив, що сьогодні протистояння між Україною та Росією – "це
проблема не лише України, а виклик усьому цивілізованому світу". "Своїми діями Путін
ставить під сумнів всю систему світової безпеки. Це спроба змінити світовий порядок,
створивши новий, де пануватиме агресія та мова зброї", – зазначив Керівник Парламенту,
підкресливши, що незалежно від реакції світу, українці готові захищати свою країну.
У свою чергу, С.Гарпер наголосив на тому, що дії Росії в Криму є дуже небезпечними. "Те
що відбувається в Криму – порушення Конституції, територіальної цілісності та
суверенності незалежної держави", – сказав він, додавши, що референдум, який відбувся
на півострові – "лише прикриття для російської окупації Криму".
Окрім того, Прем’єр-міністр Канади наголосив на тому, що агресія Росії в Криму є
причиною для серйозного реагування всієї світової спільноти. "З режимом Путіна не може
бути нормальних стосунків, поки Крим залишається незаконно окупованим", – сказав він,
додавши, що ці питання повинні обговорюватись найближчим часом у ході засідання
Великої Сімки.
(Прес-секретар Голови Верховної Ради України)
КМ України
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся з Генсеком ООН Бан Кі-муном
22.03.2014 | 11:08 ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З
ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ
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У суботу, 22 березня, в Києві Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся з
Генеральним секретарем ООН Бан Кі-муном.
Арсеній Яценюк висловив подяку Генеральному секретареві за візит до України в такий
складний для держави час.
Глава Уряду нагадав про наслідки «так званого референдуму так званого уряду Криму» та
про останні дії з боку Російської Федерації – «анексію території незалежної держави».
«Ми не визнаємо цього референдуму і переконані, що міжнародна спільнота засудить ці
дії та знайде належну відповідь на безпричинну російську агресію і вторгнення на
територію України», – наголосив Арсеній Яценюк.
Генеральний секретар ООН привітав Главу Уряду з підписанням учора в Брюсселі
політичної частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: «Це дуже хороший знак,
який демонструє втілення суверенного рішення вашої країни».
Він також підкреслив, що Україна переживає найбільш важкі та драматичні виклики за
всю свою історію: «Український народ зараз переживає травму, яку не повинна
переживати жодна країна».
«Я тут, аби висловити солідарність із народом та Урядом України у цей час випробувань»,
– наголосив Бан Кі-мун.
Генеральний секретар також відзначив звернення Арсенія Яценюка до українського
народу, яке він зробив кілька днів тому: «Ви показали реальне бачення, закликаючи до
толерантності, єднання й примирення між населенням України».
«Переконаний, що за підтримки міжнародної спільноти, яку ви отримуєте, за Вашим
головуванням і завдяки мужності народу, Ви зможете пройти ці важкі часи», – сказав Бан
Кі-мун.
***
Глава Уряду України зустрівся із Прем’єр-міністром Канади
22.03.2014 | 16:23 ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З
ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ
У суботу, 22 березня, Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся із Прем’єрміністром Канади Стівеном Гарпером, який перебуває в нашій державі з візитом.
Характеризуючи відносини між двома країнами, Арсеній Яценюк зазначив, що Україна та
Канада «з одного боку, розташовані дуже далеко одна від одної, а з іншого – ми дуже
близькі».
Він нагадав, що в Канаді проживає велика українська діаспора: «Тож ми фактично
родичі», – звернувся Глава Уряду до Стівена Гарпера.
«Ми цінуємо підтримку Канадою суверенітету і територіальної цілісності України. Ви
були першими, хто ввів санкції, ви були першими, хто показав дуже сильну підтримку та
мудро й сміливо діяв для захисту незалежності України», – сказав він.
Арсеній Яценюк висловив переконання в успішності двосторонньої співпраці України та
Канади.
Стівен Гарпер наголосив, що Канада є відданим партнером України з перших днів
незалежності нашої держави, адже Оттава першою серед західних столиць визнала нашу
державність. Він запевнив, що й в умовах сьогоднішніх надзвичайно складних викликів,
які постають перед українським народом, Канада готова максимально сприяти зусиллям
українського Уряду, яке спрямоване на відстоювання суверенітету і територіальної
цілісності України.
«Ви завжди можете покладатися на солідарність та партнерство Канади. Це важливо для
народу Канади, й ми сьогодні перебуваємо в Україні, аби показати це», – зазначив Стівен
Гарпер.
Під час зустрічі було обговорено шляхи подолання наслідків агресії щодо України та
шляхи підтримки України з боку Канади.
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Прем’єр-міністр Канади передав Арсенієві Яценюку прапор України, який 4 березня був
вивішений замість національного стяга на головному флагштоку парламенту Канади на
знак підтримки народу України.
***
Відбулася зустріч Віталія Яреми з делегацією Конгресу США
23.03.2014 | 15:56 Прес-служба Першого віце-прем’єр-міністра
23 березня Перший віце-прем’єр-міністр України Віталій Ярема провів зустріч з
делегацією Конгресу США на чолі з Сенаторами Келлі Айотт, Джо Донеллі та
Конгресменом Стівеном Лінчем. У зустріч також взяв участь Надзвичайний і
Повноважний Посол США в Україні Джефрі Пайєтт.
У ході зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію в Україні та незаконні дії Російської
Федерації стосовно анексії півострову Крим.
Під час розмови Перший віце-прем’єр-міністр запевнив представників Конгресу США в
тому, що України високо цінує підтримку Сполучених Штатів Америки в питанні
гарантування суверенітету та територіальної цілісності української держави. Він
наголосив, що український Уряд робить все можливе для того, щоб розв’язати цю
проблему мирним шляхом. Водночас Віталій Ярема зауважив, що підписання В.Путіним
угоди про включення Криму до складу Російської Федерації викликає велику
стурбованість. Урядовець додав, що з огляду на це, Україна чекає від Конгресу США
вжиття більш дієвих заходів проти агресора.
***
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся з делегацією Конгресу США
23.03.2014 | 17:53 Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату
КМУ
У неділю, 23 березня, Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся з делегацією
Конгресу Сполучених Штатів Америки на чолі з Сенатором США Келлі Айотт.
Келлі Айотт зазначила, що візит делегації Конгресу є черговим свідченням міцної
підтримки та солідарності Сполучених Штатів з українським народом.
Арсеній Яценюк високо оцінив конкретні кроки, які вживаються американською
стороною для підтримки українського Уряду. У контексті обговорення ситуації навколо
Автономної Республіки Крим Прем’єр-міністр України наголосив на необхідності
скоординованих зусиль міжнародної спільноти для зупинення російської агресії проти
України.
У свою чергу, Келлі Айотт повідомила про наміри Сенату США приділяти пріоритетну
увагу ситуації в Україні. Серед подальших конкретних кроків – затвердження Сенатом
програми фінансової допомоги Україні, а також розгляд подальших санкцій проти
Російської Федерації.
У зустрічі також взяли участь сенатор Джозеф Доннелі та член Палати представників
Стівен Лінч.
МЗС України
Коментар Представника України при ЄС Костянтина Єлісєєва у зв’язку з
підписанням політичної частини Угоди про асоціацію
22 березня 2014, 09:15
21 березня в Брюсселі між Україною та Європейським Союзом було започатковано процес
підписання Угоди про асоціацію: ми підписали її політичну частину.
Скажу відверто: я очікував, що обрана формула викличе неоднозначну реакцію. Лунають
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різні думки. Хтось каже, що Україна відмовилася від членства в ЄС і поховала свій
європейський вибір. Хтось – що підписання політичної частини без економічної нічого
нам не дає. Хтось вважає, що якщо ми пішли таким шляхом, торговельна частина вже
ніколи не буде підписана. Хтось звертає увагу, що при підписанні не було урочистостей.
Ось моя відповідь.
Ми нарешті зробили перший важливий крок. За обсягом він настільки значний, наскільки
це було можливо з урахуванням реалій як в Україні, так і в ЄС. Ще три тижні тому
Європейський Союз взагалі не мав наміру нічого підписувати з Україною до
президентських виборів. Однак, внаслідок інтенсивної роботи між Україною та 28-ма
державами-членами було досягнуто компромісне рішення провести підписання Угоди у
два етапи. Одна цілісна Угода – два підписання.
Що це нам дає?
В умовах найглибшої в новітній історії України суспільно-політичної та економічної
кризи, яка супроводжується військовою агресією з боку Росії, Європейський Союз не
лише на рівні його інституцій, а й усіх держав-членів засвідчив солідарність з Україною і
прагнення розбудовувати подальші відносини з нашою державою на принципах
політичної асоціації.
Це підтримка територіальної цілісності України. Це більш тісне співробітництво у сфері
Спільної зовнішньої і безпекової політики. Це декларація відданості України зміцненню
верховенства права і дотриманню прав і основоположних свобод людини. Це фіксація
наміру України ратифікувати Статут Міжнародного кримінального суду після внесення
відповідних змін до Конституції. Це, зрештою, формальне закріплення цивілізаційного
вибору України на користь європейських цінностей демократії. До речі, Європейський
Союз, підписавши Угоду, взяв на себе відповідальність за стабільний демократичний
розвиток України.
Хтось скаже, що цього замало… Але ж давайте не забувати, що Європейський Союз – це
складний організм. Рішення щодо відносин з третіми країнами приймаються не більшістю
голосів держав-членів, а лише одностайно.
Когось з наших партнерів хвилює внутрішня нестабільна ситуація в Україні. Дехто з них –
досить чутливий до реакції Росії на ті чи інші рішення ЄС щодо України. На когось
впливає російська пропаганда. Хтось має надто складні внутрішньодержавні процедури,
які не дають можливості погодити мандат на підписання Угоди про асоціацію у повному
обсязі за три тижні. А комусь – Україна просто байдужа.
Це – реальність, за яку ми можемо нескінченно довго критикувати ЄС, але від цього
Україна ближчою до членства не стане.
Проте, за останні тижні Україна об’єктивно змусила ЄС «прокинутися» і перейти в
надзвичайний режим роботи. Чого вартий лише той факт, що за два тижні Європейська
Рада двічі відбулася за участю Прем’єр-міністра України, адже запрошення представників
третіх держав на Саміти ЄС не мало аналогів у пост-лісабонській практиці ЄС.
Так, Угода про асоціацію – не ідеальна, але це вистражданий документ. Вона є
результатом надскладного компромісу.
Наша команда протягом усіх п’яти років переговорного процесу наполягала на включенні
до тексту Угоди чіткої перспективи членства України в ЄС, але серед держав-членів ЄС
ані тоді, ані сьогодні не було консенсусу з цього питання.
На мій погляд, ми переоцінюємо факт наявності чи відсутності перспективи членства в
Угоді про асоціацію. Адже її Україні може надати будь-який наступний Саміт
Європейського Союзу. При цьому, держави-члени ЄС вже натякали у своїх останніх
висновках щодо України, що Угода про асоціацію не є заключною метою у відносинах
між Україною та ЄС.
Тому, хоча я за кожної нагоди наголошую на важливості і трансформаційній силі
перспективи членства, затримувати підписання Угоди, вичікуючи на більш сприятливий
момент, не вважаю за доцільне. Наочний приклад – Хорватія, яка підписала свою Угоду
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про стабілізацію і асоціацію у 2001 році і лише два роки потому отримала перспективу
членства разом з іншими країнами Західних Балкан.
Звичайно, можна ображатися на ЄС за нездатність визнати перспективу членства України.
Але не забуваймо, що європейська інтеграція – це, передусім, питання внутрішньої
політики, системних реформ і перетворень. Якісні реформи рано чи пізно виведуть нас на
той рівень, коли питання про членство в ЄС стане формальністю.
Сьогодні ми маємо новий відповідальний Уряд, програма якого містить низку положень,
співзвучних з вимогами Угоди про асоціацію. Нам ніщо не заважає почати фактичне
виконання Угоди ще до її підписання.
Згідно зі спільним баченням сторін, торговельна частина Угоди про асоціацію має бути
підписана після президентських виборів в Україні. Сумніви щодо того, чи захочуть
Україна або ЄС взагалі завершувати підписання Угоди, вважаю безпідставними.
По-перше, на цей період ЄС запроваджує пакет автономних преференційних заходів у
торгівлі з Україною, які по суті означають одностороннє відкриття ринків ЄС для України
відповідно до положень Угоди про асоціацію в частині ЗВТ. Позитивний ефект від
відкриття ринків ЄС для української економіки оцінюється у 500 млн. євро на рік.
По-друге, ми отримуємо час, щоб за сприяння ЄС та МВФ стабілізувати фінансовоекономічну ситуацію в державі, провести комплексні консультацій з Європейським
Союзом щодо імплементації та ризиків зони вільної торгівлі, розробити у тісній
координації з ЄС дієву національну програму імплементації Угоди про асоціацію,
налагодити національний механізм координації відповідної роботи.
По-третє, ми отримуємо нагоду у взаємодії з ЄС остаточно спростувати міфи, які
залишилися в українському суспільстві щодо нібито негативного впливу ЗВТ з ЄС на
українську економіку. Чого варті хоча б міфи про необхідність заміни всієї української
залізничної колії у зв’язку з її невідповідністю європейським стандартам, або необхідність
легалізації в Україні одностатевих шлюбів, які поширювалися пропри відсутність єдиних
підходів до цих питань навіть всередині ЄС?
У зв’язку з цим, хотів би звернутися до тих, хто шукає прихований зміст у рішенні про
роздільне підписання Угоди про асоціацію: маємо позбавлятися звички безпідставної
критики заради створення сенсації.
Це рішення не є ідеальним, але воно є прагматичним. Це – синиця в руках. Але ж не як
альтернатива журавлю в небі, а як тимчасовий компроміс на декілька місяців. Гарантією
того, що Україна ближчим часом отримає свого журавля, є рішення ЄС про одностороннє
виконання ЗВТ, фактично, до початку повноцінного її функціонування після завершення
підписання Угоди.
За сьогоднішніх складних обставин той, хто критикує це рішення, грає на руку тим, хто
хоче дискредитувати європейський вибір України.
Пропоную просто повірити в те, що сьогодні Україна стала на крок ближчою до своєї мрії
та з новою енергією продовжити роботу заради її реалізації.
***
Відбулася зустріч в.о. Міністра закордонних справ України Андрія Дещиці та
Міністра закордонних справ та зовнішньої торгівлі Республіки Ісландія Гуннара
Брагі Свеінссона
22 березня 2014, 21:28
В.о. Міністра закордонних справ України Андрій Дещиця провів зустріч з Міністром
закордонних справ та зовнішньої торгівлі Республіки Ісландія Гуннаром Брагі
Свеінссоном, який перебуває у Києві з робочим візитом.
В центрі уваги перебували передовсім актуальні питання внутрішньої ситуації в Україні,
яка склалася після агресії Російської Федерації в Автономній Республіці Крим, а також
перспективи взаємодії двох країн на міжнародній арені та на двосторонньому рівні.
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Глава вітчизняного зовнішньополітичного відомства висловив вдячність своєму колезі за
рішучу підтримку Ісландією територіальної цілісності та недоторканості державних
кордонів України, а також засудження т.зв. “референдуму” в АРК 16 березня ц.р.
Міністр Г.Б.Свеінссон наголосив на абсолютній неприйнятності незаконної анексії Росією
Криму, який є невід’ємною частиною території нашої держави. Він закликав російську
сторону відкликати свої збройні сили та налагодити конструктивну співпрацю з Урядом
України.
За словами керівника ісландського МЗС, офіційний Рейк’явік повністю підтримує
запроваджені Європейським Союзом та США санкції проти Російської Федерації та
готовий надати всілякого сприяння у пошуку шляхів вирішення дипломатичними
засобами вкрай напруженої ситуації навколо військового вторгнення Росії на українську
землю.
У цьому сенсі Глава дипломатичного відомства Г.Б.Свеінссон повідомив про прийняте
Ісландією рішення надати фінансову та іншу підтримку у діяльності спеціальної
моніторингової місії міжнародних спостерігачів ОБСЄ на території України, яка розпочне
свою роботу вже ближчим часом.
Співрозмовники також обговорили шляхи взаємодії двох країн у рамках
Північноатлантичного Альянсу, а також інших міжнародних та регіональних організацій,
зокрема Ради міністрів Північних держав, у якій наразі головує Ісландія.
Окрема увага була приділена перспективам співробітництва у двосторонньому форматі.
Зокрема, співрозмовники із задоволенням відзначили суттєве зростання взаємного
товарообігу, що стало можливим насамперед внаслідок підписання Угоди про вільну
торгівлю між Україною та Європейською асоціацією вільної торгівлі (EFTA), членом якої
є Ісландія. Було домовлено вжити кроків для набуття чинності міжурядовою угодою про
спрощення оформлення віз, що сприятиме розвитку міжлюдських контактів.
Міністр Г.Б.Свеінссон запросив свого українського колегу А.Б.Дещицю відвідати
Республіку Ісландія з офіційним візитом для продовження плідного діалогу з усіх питань
взаємного інтересу.
***
Володимир Хандогій обговорив ситуацію в Криму в програмі Murnaghan на
телеканалі Sky News
(Посольство України у Великобританії)
25 березня 2014, 14:42
23 березня 2014 року Посол України у Великій Британії Володимир Хандогій обговорив
ситуацію в Криму в ефірі програми Murnaghan на телеканалі Sky News.
Відповідаючи на запитання Володимир Хандогій надав оцінки агресивним діям Росії
проти України. Окрема увага була приділена питанню ефективності санкцій проти Росії з
боку ЄС та США.
***
Візит Прем’єр-міністра Канади Стівена Гарпера в Україну
(Посольство України в Канаді)
22 березня 2014, 18:30
Це перший візит лідера країни Великої сімки в Україну, після початку російської агресії в
Криму.
Прем’єр-міністр Канади Стівен Гарпер відвідав Київ у суботу 22 березня, де відбулась
зустріч з в.о. Прем’єр-міністра України Арсенієм Яценюком.
Міністр закордонних справ Канади Джон Бейрд, який очолив візит канадської делегації в
Україну минулого місяця, супроводжує прем’єра у цій подорожі.
Очікується, що візит буде включати в себе: переговори про торгівлю та інвестиції,
особливо у сфері сільського господарства; переговори про спрощення умов візового
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режиму та культурну взаємодію; майбутні президентські вибори в Україні.
***
Україна за жодних умов не відмовиться від Криму і зможе захистити свою територію
(Посольство України в Японії)
24 березня 2014, 08:19
Такий чіткий меседж Посла Ігоря Харченка у вечірньому ток-шоу наживо в ефірі огляду
підсумків тижня на каналі однієї з провідних загальнонаціональних телекомпаній Японії
«Tokyo Broadcasting System» у неділю 23 березня.
Окрім політичних оглядачів, співрозмовником глави української амбасади був провідний
експерт Японії з питань зовнішньої політики, зокрема Росії, голова Ради проблем
національної безпеки Японії «Anpoken», професор Сігекі Хакамада.
Відповідаючи на питання, у ході жвавої бесіди, Посол акцентував увагу на наступному:
- Україна ніколи не змириться з анексією ані найменшої частини своєї території або будьякого іншого виду окупації. Ситуація, що склалася, є надзвичайно серйозною і загрожує
не лише державному суверенітету України, але й миру та стабільності Європи та світу в
цілому;
- так званий «референдум» 16 березня є нічим іншим, як цинічним політичним фарсом, що
має одну ціль – створення видимості легітимної анексії українського півострова;
- «референдум», проведений в умовах окупації російськими військами, не має жодної
юридичної сили і є абсолютно нікчемним з точки зору не лише Української Конституції, а
міжнародного права»;
- дії РФ в Криму є актом агресії, а також порушенням всіх мислимих міжнародних
конвенцій. Введення та перебування на території України збройних формувань сусідньої
держави є порушенням норм міжнародного права та положенням Будапештського
меморандуму 1994 р., згідно з яким Росія як гарант зобов’язалася утримуватися від
загрози силою та її використання проти територіальної цілісності та незалежності
України. Акцент зроблено на відсутності жодних підстав для здійснення військової агресії
Росії проти України, неприпустимості вирішення наявного конфлікту військовим шляхом;
- численні зусилля світових лідерів постійно докладаються на найвищому політичному
рівні з метою деескалації кризи і пошуку шляхів її мирного врегулювання з дотриманням
принципу щодо повної поваги суверенітету і територіальної цілісності України;
- ми стали свідками широкого міжнародного засудження дій РФ, які порушують
імперативні норми міжнародного права, двосторонні та багатосторонні угоди між
Україною та РФ; дій, які підривають саму основу європейської та глобальної системи
миру і безпеки;
- Росія є єдиним членом Ради Безпеки ООН, який протидіє прийняттю резолюції щодо
деескалації ситуації та збереження територіальної цілісності України. У цьому сенсі,
краще б Японії посісти місце в РБ ООН замість РФ;
- для врегулювання конфлікту уряд України готовий і відкритий до проведення
переговорів з російською стороною з усіх чутливих питань, але за умови повернення всіх
військ РФ до місць їх постійної дислокації;
- ми були і залишаємося дружніми до російського населення, але це не має нічого
спільного і дружнього з військовим агресором Путіним і його найближчим оточенням;
- в Україні впевнені, що все можливе повинно бути зроблено, щоб зберегти тісні зв’язки і
дружбу між народами України та Російської Федерації, що є в довгострокових інтересах
наших двох країн;
- наразі Україна розглядає можливість відмовитися від головування в СНД в цьому році,
хоча де-юре Україна не є державою-членом СНД, не підписавши відповідну хартію;
- новий Уряд України є абсолютно легітимним, який був затверджений українським
парламентом (Верховною Радою) 371 голосами «За», тобто, переважною більшістю, за
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підтримки всіх політичних партій;
- в рамках угоди, укладеної 21 лютого представниками тодішньої опозиції з колишнім
президентом В.Януковичем, Рада прийняла закон про повернення України до Конституції
2004 року. Відповідно до умов угоди, Янукович мав 24 години, щоб підписати цей закон,
після чого протестуючі мали вжити кроки по зниженню напруженості. Замість підписання
Янукович зник. Саме Янукович порушив умови цієї угоди, покинувши Україну;
- українська держава та український народ закликають усе світове співтовариство
підтримати Україну в її боротьбі із загарбником. Світ має вжити всіх дипломатичних,
політичних та економічних заходів для того, щоб вплинути на Росію та спільними
зусиллями відновити справедливість, відвернути загрозу тотальної недовіри та нового
глобального протистояння;
- українська сторона високо цінує конструктивну позицію Уряду Японії, який підтримує
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Ми дякуємо керівництву і
народу Японії за постійну підтримку.
КРАЇНИ-ЧЛЕНИ ГРУПИ "G-7"
США
CNN State of the Union with Candy Crowley
Interview with Tony Blinken
Aired March 23, 2014 – 09:00 ET
CANDY CROWLEY, CNN ANCHOR: Fear and wondering in the West, as Russian troops
move aggressively toward the Eastern Ukraine border.
(BEGIN VIDEO CLIP)
SUSAN RICE, NATIONAL SECURITY ADVISER: Well, this is obviously a very worrying
and fragile situation.
(END VIDEO CLIP)
CROWLEY: The U.S.-Russian relationship sours considerably over Crimea.
What now for U.S. priorities dependent on Russian input – restraining Iran’s nuclear weapons,
stopping the slaughter in Syria.
CROWLEY (voice-over): President Obama leaves tonight for emergency meetings with allies in
Europe. Up next we speak with his deputy national security adviser, Tony Blinken.
CROWLEY: Joining me, White House deputy national security adviser Tony Blinken.
CROWLEY: Let me move to Ukraine’s eastern border where we’ve seen Russian troops along
their western border amassing with some suggestion that they might move into different
Ukrainian territory. It looks maybe as though they are trying to establish some sort of land way
to get to Crimea.
What is the extent of your fear that that’s exactly what they are doing?
BLINKEN: Candy, it’s deeply concerning to see the Russian troop buildup along the border. It
creates the potential for incidents, for instability. It’s likely that what they are trying to do is
intimidate the Ukrainians. It’s possible that they are preparing to move in.
But here’s what we’re doing. The president this week will be in Europe, gathering the leaders of
the G7 countries, the major industrial countries in the world, the European Union, NATO, China
and others.
And what we’ve seen the president do in recent weeks and what we’ll see him do this week is
bring the world together in support of Ukraine, to isolate Russia for its actions against Ukraine
and to reassure our partners in NATO and in Europe.
CROWLEY: I want to play you just a little bit of what the president and others have said as this
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crisis began to build, sort of starting first before Russia went into Crimea and then ask you
something on the other side.
(BEGIN VIDEO CLIP)
BARACK OBAMA, PRESIDENT OF THE UNITED STATES: There will be costs for any
military intervention in Ukraine.
JOHN KERRY, SECRETARY OF STATE: Intervention would, in our judgment, be a very, very
grave mistake.
OBAMA: No country has the right to send in troops to another country unprovoked.
We’re making clear that there are consequences for their actions.
SUSAN RICE, U.S. AMBASSADOR TO THE U.N.: It will have consequences and it already
has.
(END VIDEO CLIP)
CROWLEY: OK. When last I checked, the Russian stock market was up from the beginning of
the week. The ruble was a little bit stronger than from the beginning of the week where it had
tumbled both the week before.
The fact of the matter is, despite all of this and the sanctions you put in place, the guy in Crimea
is Putin. He’s pretty much claimed it as his own. And now we’re talking about, OK, don’t go in
anyplace else.
So what is there to really stop this guy, because I don’t think he really cares if his friends don’t
have access to their money.
I mean, doesn’t Putin care about Putin and what hurts Putin?
BLINKEN: Candy, this is exactly already a real cost from Putin and in Russia and the economy.
Let’s look at what’s happened.
As a result of the actions that Putin has taken and as a result of mobilizing the international
community to isolate Russia for those actions, we’ve seen action. The stock market go down
significantly including this week. We’ve seen the ruble get to an all-time low.
And we seen investors who are looking at Russia sitting on the fence because they are looking
for three things. They are looking for stability. They are looking to see if the country makes good
on its international agreements and they’re looking to see if that country is integrated with the
world economy.
All three of those areas, Putin has sowed tremendous doubts and we have accentuated those
doubts by the actions we’ve taken.
So this has had a real hit. But beyond that –
(CROSSTALK)
CROWLEY: Yet he’s in Crimea and his troops are now along the border sort of threatening, as
you say, Ukraine in a different place. So it doesn’t seem to have – I get that the economy, but I
don’t think Putin went to bed worried about where his next meal was coming from or whether
he’d have housing or any of that.
BLINKEN: Actually, the compact that President Putin has with his people is if you remain
politically compliant, I’ll deliver growth for you. That growth has stagnated even before this
crisis. And everything that’s happened since, as a result of the efforts we’ve made, to isolate
Russia for its actions in Ukraine has only made that worse. And what we’re seeing every single
day is Russia getting more and more isolated and its economy taking a bigger and bigger hit.
We had the finance minister of Russia worrying out loud in public about the hit that the economy
was taking. We have the leader of the Association of Entrepreneurs, basically the oligarchs’ club,
saying I’m really worried about investment drying up. This is having an impact on Russia. This
has to get Putin to think twice.
CROWLEY: I’m running short of time. I just need a quick answer to this because I want to ask
you about U.S.-Russian relations in general. Are you going to give Ukraine military aid?
BLINKEN: So we’re looking at every request that we’re getting from the Ukrainians. We’re
studying –
(CROSSTALK)
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CROWLEY: You said that for a couple of weeks. So have you decided that it should have
military aid?
BLINKEN: All of that is under review. Let me say two things about that.
First, what we’re focused on is making sure that we can act in the areas that we can be the most
immediately effective, and that involves supporting Ukraine economically and indeed we’d like
to get this loan guarantee done. Congress is coming back. We hope it’ll pass the loan guarantee
and IMF coda (ph) reform.
Second, we’re working as I said to make sure that there’s a cost exacted of Russia and indeed
that it feels the pressure. That’s what we’re working on. And when it comes to military
assistance we’re looking at it. The facts are these. Even if assistance were to go to Ukraine that’s
very unlikely to change Russia’s calculus or prevent an invasion.
CROWLEY: Many, many more troops, it’s just that, you know, it seems like Ukraine might like
a little more weaponry.
But let me move you on, because I do want to ask you about the overarching relationship
between the U.S. and Russia. We have needed them in Syria; three years ago the president said
Bashar al-Assad has to go.
This summer Bashar al-Assad is running for re-election. Iran is running out of time for the U.S.
and Iran to come to some sort of deal on its nuclear ambitions. Russia has been seen as key to all
of that. They’re already – so the assumption that that all falls apart now.
BLINKEN: Well, look, Candy, Russia in each of these areas is not acting because it wants to do
a favor to us. It’s acting out of self- interest. And so we have had cooperation from Russia on
Iran, as you said, on Afghanistan, on the New START treaty and to a lesser extent on Syria, at
least it’s been focused on the chemical weapons. In each of these areas Russia is acting out of its
perceived self-interest. That interest hasn’t changed. And so in that sense it’s likely that the
cooperation will continue. CROWLEY: Likely but you’re not for sure. There’s been no sort of
heavy duty things going on since Crimea happened.
BLINKEN: We haven’t seen a pull back in that cooperation. In fact, we’ve had – our teams are
working together on Iran, in the negotiations. That’s continuing.
CROWLEY: Thank you very much (INAUDIBLE) we appreciate it.
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
Ukraine travel advice update
22 March 2014
Foreign Office advises against all but essential travel to eastern Ukrainian regions Kharkiv,
Donetsk and Lugansk.
The Foreign and Commonwealth Office is now advising against all but essential travel to the
regions Kharkiv, Donetsk and Lugansk in eastern Ukraine. This is because of increased regional
tensions.
The FCO continues to advise against all travel to Crimea, and advises any British nationals
remaining in Crimea to leave.
Travel advice for the rest of Ukraine remains unchanged, but we continue to advise all British
nationals to take great care and remain vigilant in all parts of the country.
Click here for the full FCO travel advice for Ukraine. FCO travel advice is kept under constant
review, and we advise all travellers and British nationals in Ukraine to monitor our travel advice
regularly because of the unstable situation.
***
Russia faces global isolation: Foreign Secretary William Hague article in The Telegraph
23 Mar 2014
Those Russians who feel temporarily victorious do not realise how much their country has
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to lose
22 Mar 2014
This week European nations adopted unprecedented sanctions on Russia. These are not designed
to punish the Russian people. They are a message and a warning to Russia’s leaders.
We have not embarked on this course lightly. For twenty years Britain and our allies in Europe
and Nato have gradually built a normal relationship with Russia. Russia joined the G8 and the
World Trade Organisation, we created the Nato-Russia Council, and we have worked together on
the United Nations Security Council from Yemen to Somalia. We have all gained from this
cooperation.
But Russia’s actions in Ukraine hark back to a wholly different era. The illegal annexation of
Crimea is an outrageous land grab, and the referendum that preceded it was a mockery of
democracy. Russia has invaded a fellow European nation, and used force to change its borders.
This is the most serious risk to European security we have seen so far in the 21st century. Vital
principles are at stake, including the territorial integrity of European nations and the right of
democratic countries to choose their own future.
All nations, including Russia, depend on a rules-based international system. For those rules to
remain credible there must be costs attached to breaking international agreements. If we do not
defend these principles in Ukraine, they will be threatened elsewhere in Europe and the world.
КАНАДА
Organization for Security and Co-peration in Europe special monitoring mission in
Ukraine
Kyiv, Ukraine – 22 March 2014
Since the beginning of the crisis, Canada has stood proudly alongside the Ukrainian people. It
has demonstrated its commitment to restoring political and economic stability by taking
important steps to support Ukraine and to impose sanctions against those responsible for the
ongoing crisis.
During his visit to Kyiv, Ukraine, on March 22, 2014, Prime Minister Stephen Harper announced
Canada’s contribution to a Special Monitoring Mission to the country, led by the Organization
for Security and Co-operation in Europe (OSCE).
Canada’s support to the OSCE Special Monitoring Mission, in the amount of $775,000 through
Canada’s Global Peace and Security Fund, will assist the OSCE to report on the security
situation in Ukraine, foster peace and stability, encourage respect for human rights, and enable
an environment for inclusive political dialogue in Ukraine. The mission is expected to be
deployed soon. The pre-team is expected to deploy by Sunday, March 23.
Support to the monitoring mission is in addition to Canada’s annual contribution to the OSCE’s
regular budget.
The Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) is the world’s largest
security-oriented intergovernmental organization. Its mandate includes issues such as arms
control and the promotion of human rights, freedom of the press, and fair elections. Its 57
member-States span from Europe, Central Asia and North America.
***
PM concludes visit to Ukraine
Announces Canadian contribution to OSCE Special Monitoring Mission
Kyiv, Ukraine – 22 March 2014
Introduction
Prime Minister Stephen Harper today concluded a successful visit to Ukraine where he met with
Acting President Oleksandr Turchynov and Prime Minister Arseniy Yatsenyuk, and reaffirmed
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Canada’s strong support for the new Government of Ukraine as it undertakes the important steps
of embracing the economic and democratic reforms needed to restore stability and prosperity in
the country. The Prime Minister also condemned Russia’s illegal military occupation of Ukraine
and reiterated the call for immediate de-escalation by Russia.
During his visit, the Prime Minister also announced Canada’s contribution to a political and
security monitoring mission to Ukraine, led by the Organization for Security and Co-operation in
Europe (OSCE).
Canada’s support to the OSCE Special Monitoring Mission, through Canada’s Global Peace and
Security Fund, will assist the OSCE to report on the security situation in Ukraine, foster peace
and stability, encourage respect for human rights, and enable an environment for inclusive
political dialogue in Ukraine.
Prime Minister Harper wrapped up his day in Ukraine with a visit to Independence Square,
where he laid a wreath as a symbol of Canada’s respect for those who died while standing up for
democratic change.
Quick Facts
 Canada has expressed its deep concerns over the situation in Ukraine since the beginning of
the crisis.
 Canada has imposed travel bans and economic sanctions against a number of Russian and
Ukrainian individuals responsible for threatening the territorial integrity and sovereignty of
Ukraine.
 In addition, Canada has provided support to help Ukraine stabilize its economy, promote
economic and social development, and for urgent medical assistance for Ukrainians injured
while standing up for democratic change.
 Canada, along with a number of other member countries of the Organization for Security and
Co-operation in Europe (OSCE), has also taken part in a military observer mission that will
report on military activities in Ukraine.
 Canada and Ukraine have enjoyed close bilateral relations since Canada became the first
Western nation to recognize Ukraine’s independence on December 2, 1991.
 Supported by the large (1.2 million) and active Ukrainian-Canadian community, relations
have grown to encompass cooperation in the political, security and commercial spheres.
Quotes
“Canada strongly supports the Ukrainian people who have spoken out courageously in calling for
a free and democratic Ukraine. Restoring political and economic stability to the country is a
priority for Canada and our allies.”
– Prime Minister Stephen Harper
“Canada is committed to helping Ukraine chart a new course in history, one that is underpinned
by democratic principles, the rule of law, and a respect for human rights.”
– Prime Minister Stephen Harper
***
The Government of Canada’s response to the situation in Ukraine
Kyiv, Ukraine – 22 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
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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 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 to where the G-8 is
able to have a 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 added that he has cancelled 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, about
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
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 the Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials Act.
Canada also suspended its participation in the Canada-Russia Intergovernmental Economic
Commission.
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, will
participate in a 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
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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. The support will be provided in the
form of a loan or loan guarantee, conditional on a broader package that includes International
Monetary Fund (IMF) support for Ukraine. Additional support will assist the IMF in delivering
technical assistance to help Ukraine manage its economic transition and financial sector reforms.
March 16, 2014
Prime Minister Harper issued a statement on the results of the Crimean “referendum”, reiterating
that this “referendum” is illegitimate, 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 and additional travel bans against Ukrainian and Russian officials.
The Prime Minister also met with Vadym Prystaiko, Ambassador of Ukraine to Canada, to
discuss the ongoing situation.
March 18, 2014
Prime Minister Harper announced economic sanctions and travel bans against an additional 17
Ukrainian and Russian officials responsible for undermining the sovereignty and territorial
integrity of Ukraine, and for facilitating Russian military action against Ukraine.
March 21, 2014
Prime Minister Harper announced economic sanctions against 14 additional Russian officials and
one financial institution, Bank Rossiya. Travel bans were also imposed on these 14 individuals.
March 22, 2014
Prime Minister Harper announced Canada’s contribution of $775, 000 to a political and security
monitoring mission to Ukraine, led by the Organization for Security and Co-operation in Europe.
***
Prime Minister Stephen Harper meets with Prime Minister Mark Rutte of the Netherlands
The Hague, Netherlands – 23 March 2014
Prime Minister Harper held meetings today with Prime Minister Rutte. Prime Minister Harper is
on an official visit to the Netherlands prior to the Nuclear Security Summit.
The two leaders met for a tête-à-tête meeting, following which Prime Minister Rutte hosted a
working lunch for Prime Minister Harper and members of their respective Cabinets. Prime
Minister Harper was accompanied by Foreign Affairs Minister Baird and Industry Minister
Moore. The Dutch Ministers of Economy, and Trade and Development, were also present.
The leaders discussed the importance of growing trade and investment ties between Canada and
the Netherlands, and benefits for both countries in a range of sectors particularly in light of the
recently concluded negotiations of the Canada-EU Trade Agreement. They agreed to promote
the benefits of the Agreement to their respective business leaders.
They also exchanged views on foreign policy issues of mutual concern. Prime Minister Rutte
was interested to hear first hand of Prime Minister Harper’s meetings on March 22 in Kyiv,
Ukraine. They agreed on the importance of a coordinated response to Russia’s aggression in
Crimea. The leaders also discussed Iran, Syria and the challenges of cyber security.
Prime Minister Harper and Prime Minister Rutte also exchanged views regarding the upcoming
Nuclear Security Summit which the Dutch Prime Minister is hosting in the days ahead (March
24-25).
Prime Minister Harper expressed his appreciation to Prime Minister Rutte for the generous
hospitality extended to the Canadian delegation in the context of both the bilateral visit to the
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Netherlands, and the upcoming Summit.
ФРАНЦІЯ
Ukraine – Déclaration de M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères (Paris, 22
mars 2014)
Des décisions importantes ont été prises vendredi, au Conseil européen, pour condamner
l’annexion de la Crimée et renforcer le soutien de l’Union européenne à l’Ukraine. Nous avons
aujourd’hui deux priorités: prévenir toute nouvelle escalade; accompagner l’Ukraine dans la
transition politique et les réformes économiques. À cette fin, j’insiste sur la nécessité que la
mission d’observation de l’OSCE se déploie immédiatement. De même, le dialogue politique
doit s’engager entre l’Ukraine et la Russie et la communauté internationale apporter son plein
soutien au gouvernement de M. Iatseniouk dans la préparation des élections présidentielles du 25
mai, qui constituent une étape-clef vers la stabilisation et le redressement de l’Ukraine.
ОСНОВНІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ООН
Diplomatic solution only way to resolve Russia-Ukraine crisis, Secretary-General Ban Kimoon stresses in Kyiv
23 березня 2014, 09:31
22 March 2014 – Secretary-General Ban Ki-moon on Saturday reiterated his message that only a
diplomatic solution, based on the ideals of the United Nations Charter, would solve the current
crisis between Russia and Ukraine.
In a meeting in Kyiv with Ukraine’s Prime Minister, Arseniy Yatsenyuk, Mr. Ban added that a
direct dialogue between the two neighbours is critical to reducing the ongoing tensions.
The UN chief was in Russia on Thursday and arrived in Ukraine on Friday as part of his efforts
to help de-escalate tensions between Moscow and Kyiv.
Months of political unrest in Ukraine led to the removal by Parliament of President Viktor
Yanukovych in February, followed by increased tensions in the country’s autonomous region of
Crimea, where additional Russian military were recently deployed and a secession referendum
was held last week.
Throughout the crisis, the Secretary-General and senior UN officials have consistently called for
a solution that is guided by the principles of the UN Charter and that respects Ukraine’s unity,
sovereignty and territorial integrity.
During his meeting today, Mr. Ban briefed the Prime Minister on his recent meeting with
Russian leaders, including President Vladimir Putin and Foreign Minister Sergey Lavrov,
according to a readout provided by Mr. Ban’s spokesperson.
He also commended the Prime Minister for his recent speech in which he called for an inclusive
political process in Ukraine.
ЄC
European Council: President Barroso welcomes agreements on Ukraine
23 березня 2014, 12:16
At a press conference following the first day of the summit, President Barroso saluted the "strong
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and united determination" of EU leaders to support Ukraine and make clear to Russia "that there
will be consequences for some of the kind of behaviour that we think is simply unacceptable in
the 21st century".
EU leaders at the European Council asked the Commission to:
 evaluate the legal consequences of the annexation of Crimea and propose economic, trade
and financial restrictions for rapid implementation.
 prepare possible targeted measures for relations in a broad range of economic areas in case of
any further steps by the Russian Federation to destabilise the situation in Ukraine
On the second day of the summit, 21 March, the EU and Ukraine signed the political provisions
of an Association Agreement. "This political partnership delivers on the democratic choice
Ukraine has made," President Barroso said. "We will help Ukraine to reform and be the stable,
sovereign, democratic, and prosperous country its people long for."
The President explained that the Commission would also continue to roll out its planned €1.6
billion in financial assistance for Ukraine – part of an €11 billion package – as well as
autonomous trade measures that will open the EU market to Ukrainian products. He added that it
was the EU’s "firm intention" to sign the remaining parts of the Association Agreement with
Ukraine "in due course". He has asked Commissioner Füle, responsible for enlargement and
neighbourhood policy, to go to Kiev next week to work with the Ukrainian authorities on these
issues.
"Europe is committed to Ukraine for the long term," he said. "We will help Ukraine to reform
and consolidate its independence and sovereignty."
The EU has also agreed to bring forward the signature of Association Agreements (including
Deep and Comprehensive Free Trade Agreements), with Georgia and Moldova, setting a target
signature date in June.

