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УКРАЇНА VS РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ
РФ
МЗС РФ
Комментарий официального представителя МИД России А.К.Лукашевича в связи с
введением российской стороной санкций против канадских официальных лиц
644-24-03-2014
В связи с введенными Правительством Канады санкциями в контексте ситуации на
Украине и в Крыму против ряда российских официальных лиц и депутатов Федерального
Собрания Министерство иностранных дел Российской Федерации объявляет о санкциях в
отношении канадских граждан из числа высокопоставленных чиновников,
парламентариев и общественных деятелей.
Данный шаг предпринят в качестве ответного на неприемлемые действия канадской
стороны, наносящие серьезный ущерб двусторонним отношениям. Вызывает сожаление,
что в Оттаве предпочли проигнорировать свободное волеизъявление жителей Крыма, в
подавляющем большинстве проголосовавших в полном соответствии с международным
правом и Уставом ООН за воссоединение с Россией, и взяли курс на поддержку
нынешнего нелегитимного режима в Киеве, который пытается самоутвердиться «на
волне» произошедшего на Украине государственного переворота.
Российская сторона по-прежнему открыта к конструктивному и честному сотрудничеству
с Канадой, которое отличалось прагматизмом и значительной сферой созвучных
интересов, прежде всего в том, что касается арктических дел. Но такое сотрудничество
нам нужно не больше, чем Оттаве. При этом мы не скрываем, что на недружественные
выпады, какими бы мотивами они ни объяснялись, будем реагировать соответствующим
образом. Надеемся, что канадские власти и политики сделают надлежащие выводы.
УКРАЇНА
В.о.Президента України – Голова Верховної Ради України
ВР України
В.о. Президента України, Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов,
відкриваючи у понеділок 24 березня 2014 року засідання Погоджувальної ради,
повідомив про те, що РНБО прийняла рішення доручити Міністерству оборони
провести передислокацію військових частин, розташованих у Криму.
Сьогодні вночі, сказав він, знову продовжилися провокації окупаційних військ Російської
Федерації в Криму проти підрозділів Збройних Сил України: зокрема, за допомогою
військових гелікоптерів та десанту був атакований підрозділ морської піхоти України,
який базується біля Феодосії.
"Реально відбувається загроза життю і здоров’ю наших військовослужбовців,
дислокованих у Криму, переслідування і знущання над їхніми родинами, над всіма
патріотами, які продовжують виконувати свій обов’язок перед своєю країною", – зазначив
О.Турчинов.
"Рада національної безпеки і оборони прийняла рішення щодо доручення Міністерству
оборони провести передислокацію військових частин, розташованих у Криму, і доручила
Уряду провести евакуацію родин військових, для яких є реальна загроза життю і
здоров’ю, – сказав Голова Верховної Ради. – Кабінет Міністрів України отримав
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доручення забезпечити розташування родин військових, а також всіх, хто змушений
покидати домівки під тиском і агресією окупаційних російських військ".
(Прес-служба Апарату Верховної Ради України)
***
В.о. Президента України, Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов
відкриваючи у понеділок 24 березня 2014 року засідання Погоджувальної ради,
заявив, що незважаючи на величезні втрати, українські війська в Криму виконали
свій обов’язок, у першу чергу, дали можливість і час Збройним Силам України
забезпечити підготовку до оборони, привести війська в повну бойову готовність,
розпочати часткову мобілізацію.
"І сьогодні українська армія готова гідно і професійно боронити українську землю", –
зазначив він,
Керівник Парламенту подякував всім, хто до кінця виконує свій конституційний
обов’язок, хто не зрадив Україну і продовжує захищати її навіть у таких неймовірно
складних умовах, які є у Криму. "Дякую офіцерам, солдатам, сержантам, курсантам, які
були і є вірними присязі, яку вони дали українському народу", – сказав О.Турчинов.
(Прес-служба Апарату Верховної Ради України)
***
Влада контролює ситуацію у східних регіонах України. Про це заявив в.о.
Президента України, Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов у
понеділок на засіданні Погоджувальної ради 24 березня 2014 року.
За його словами, мітинги, які відбувалися останнім часом у цих областях, пройшли мирно,
"незважаючи на спроби і завдання ворогів нашої країни, окупаційних військ або тих, хто
приймає політичні рішення щодо дестабілізації ситуації в східних, південних регіонах
України щодо захоплення адміністративних споруд".
"Влада показала, що вона контролює ситуацію, це дуже важливо, – сказав О.Турчинов. –
Жодне з приміщень, які планувалося захопити, не було захоплено". При цьому він
висловив сподівання, що "все ж таки багато громадян, яких часто використовують для
того, щоб дестабілізувати ситуацію, розуміють, що саме захист України є сьогодні
пріоритетом для кожного, незалежно від того, в якому регіоні він мешкає, незалежно від
того, якій політичній силі він симпатизує".
(Прес-служба Апарату Верховної Ради України)
***
В.о. Президента України, Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов 24
березня 2014 року зустрівся з Президентом Світового Конгресу Українців Євгеном
Чолієм та Президентом Світового Конгресу Українців Канади Павлом Гродом.
У ході зустрічі Сторони обговорили ситуацію, що склалася в Україні, та питання щодо
співпраці з українською діаспорою.
За словами О.Турчинова, незважаючи на складну економічну та політичну ситуацію в
країні, "нова влада все робить для того, щоб захистити суверенітет та територіальну
цілісність України, а також врятувати її від економічного колапсу".
У цьому контексті Сторони обговорили питання щодо сприяння притоку інвестицій в
країну та розвитку малого та середнього бізнесу.
"Ми підтримуємо нову українську владу, яка в надтяжких умовах проводить перетворення
і реформування країни та організовує захист України", – сказав Є.Чолій.
Крім того, Сторони також обговорили спільну роботу в інформаційній площині, щоб
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інформувати світ стосовно подій, які відбуваються в Україні, та "перебити брехливу
пропаганду Російської Федерації з цього питання".
"У нас болить серце за Україну, і ми разом боротимемось зі всіма українцями за нашу
Батьківщину", – наголосив П.Грод.
(Прес-секретар Голови Верховної Ради України)
КМ України
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся з Президентом Світового
Конгресу Українців
24.03.2014 | 15:12 Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату
КМУ
У понеділок, 24 березня, Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся з
Президентом Світового Конгресу Українців Євгеном Чолієм.
Під час зустрічі, у якій також взяв участь Президент Конгресу Українців Канади Павло
Грод, обговорювалися шляхи активізації урядової взаємодії з організаціями української
діаспори.
Євген Чолій і Павло Грод підтвердили прагнення закордонних українців підтримати
зусилля Уряду, спрямовані на подолання наслідків російської агресії, економічну та
фінансову стабілізацію в Україні.
МЗС України
Ситуація у Криму станом на 24.03.2014
(ПП України при ЄС)
24 березня 2014, 19:02
The Crimea, an integral part of Ukraine, is being occupied by foreign troops.
On March 24, 2014, the developments were characterized by the following:
Assaults and blockade of Ukrainian military bases on the peninsula, extension of Russia’s
military presence in Crimea
 On lake Donuzlav, Ukrainian trawler “Cherkasy” has fought off the attack by Russian armed
forces
 On lake Donuzlav, Ukrainian marine vessel “Kostiantyn Olshanskyi” has been stormed and
seized by Russian troops
 In Feodosiya, Russian special forces have attacked and violently seized control of the
division of Ukrainian Armed Forces, leaving a number of people injured
 On cape Fiolent, Ukrainian mobile rocket military division has been seized by Russian
special forces
 Russian military contingent in Crimea has received an order to clear Ukrainian Armed Forces
from the peninsula by March 25
 The number of Russia’s military personnel in Crimea has exceeded 22,000
Political escalation on behalf of Russia, illegal separatist activities of self-proclaimed
“puppet” government of Crimea
 OSCE High Commissioner on National Minorities A.Thors has informed about the large
number of appeals from Crimea’s national minorities about infringement on their rights by the
“puppet” government
 Russia’s Prime Minister D.Medvedev has announced that the process of issuance of Russian
passports in Crimea will be finalized by the end of summer
 D.Medevedev also stated that Russia plans to create a special economic zone in Crimea
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 A decision to force Ukrainian nationals in Crimea to formalize their status as permanent
residents in order to continue living on the peninsula
 Russia has decided on appropriating the exhibits of all the museums in Crimea
***
Відбулася зустріч Заступника Міністра закордонних справ України Сергія Кислиці з
Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин Астрід Торс
24 березня 2014, 19:00
Під час зустрічі сторони обговорили питання використання можливостей та інструментів
Верховного комісара ОБСЄ для моніторингу стану дотримання прав національних
меншин на усій території України, зокрема в АР Крим, з огляду на окупацію півострова
військовими підрозділами РФ.
А.Торс повідомила про численні звернення до неї національних меншин, які проживають
на території Кримського півострова, з інформацією щодо порушення їх прав
самопроголошеною владою Криму. У цьому зв’язку ВКНМ висловила занепокоєння щодо
можливого початку масового від’їзду біженців з АР Крим в інші регіони України.
Українська сторона висловила зацікавленість у подальшому залученні ВКНМ до
розв’язання кризи, спровокованої інтервенцією Російської Федерації в Криму.
***
Заступник Міністра закордонних справ України – керівник апарату Андрій
Олефіров зустрівся з делегацією ООН на чолі із Заступником Генерального
секретаря ООН Джефрі Фелтманом
24 березня 2014, 19:09
24 березня ц.р. в МЗС України відбулася зустріч Заступника Міністра закордонних справ
України – керівника апарату А.В.Олефірова з делегацією ООН на чолі із Заступником
Генерального секретаря ООН, керівником Департаменту Секретаріату ООН з політичних
питань Джефрі Фелтманом.
Сторони обговорили результати візиту 21-22 березня ц.р. в Україну делегації ООН на чолі
з Генеральним секретарем Бан Кі-муном, висловивши задоволення його насиченістю та
високим рівнем проведених зустрічей. Дж. Фелтман також поінформував про свій візит до
Донецька 23 березня ц.р., зокрема зустрічі з головою обласної державної адміністрації,
представниками громадських організацій міста.
Відбувся обмін думками щодо подальших шляхів залучення ООН до врегулювання
ситуації, спричиненої порушенням територіальної цілісності України.
***
Заступник Міністра закордонних справ Данило Лубківський провів зустріч з
представниками інститутів громадянського суспільства
24 березня 2014, 19:29
Зустріч відбулася 24 березня 2014 р. в Дипломатичній академії України за участю понад
70 представників неурядових організацій та ЗМІ.
Данило Лубківський у своєму виступі окреслив поточну ситуацію в нашій країні в умовах
агресії з боку Російської Федерації та анексії Криму, поінформував про конкретні кроки та
зусилля керівництва держави, спрямовані на стабілізацію ситуації та отримання повної
підтримки з боку міжнародної спільноти територіальної цілісності та суверенітету
України.
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Заступник Міністра відзначив важливу роль представників громадянського суспільства у
виробленні державних рішень, закликавши громадські організації до більш активної
співпраці з Міністерством закордонних справ.
«Міністерство закордонних справ є максимально відкритим до співпраці з громадянським
суспільством. Ми повністю усвідомлюємо нашу спільну відповідальність за європейське
майбутнє України», – підкреслив Д.Лубківський.
***
Відбулася телефонна розмова заступника Міністра – керівника апарату МЗС
України Андрія Олефірова з Державним секретарем з питань ЄС МЗС Іспанії Ініго
Мендесом де Віго
24 березня 2014, 19:42
Основною темою бесіди була ситуація в Україні у зв’язку з агресією Російської Федерації
проти нашої держави.
І.Мендес де Віго підтвердив підтримку Іспанією суверенітету, територіальної цілісності і
недоторканності кордонів України.
***
В.о. Міністра закордонних справ Андрій Дещиця провів зустріч з Міністром
закордонних справ РФ Сергієм Лавровим
24 березня 2014, 23:28
В рамках Саміту з питань ядерної безпеки 2014 в м.Гаага, Королівство Нідерланди,
Виконуючий обов’язки Міністра закордонних справ України Андрій Дещиця провів
зустріч з Міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим.
Сторони обмінялися позиціями та оцінками щодо нинішньої кризи в українськоросійських відносинах та російської агресії в Криму.
Зокрема, в.о. Міністра А.Дещиця висловив протест щодо рішення російської сторони про
анексію території Криму та запевнив, що Україна продовжує розглядати Крим як
невід’ємну частину своєї території.
Сторонами було домовлено про недопущення подальшої ескалації ситуації в Криму, а
також у східних і південних областях України, яка могла б призвести до людських жертв.
Зі свого боку Міністр закордонних справ С.Лавров запевнив, що Росія не має наміру
використовувати військову силу у східних та південних областях України.
Крім того, сторони домовилися про проведення екстрених консультацій на рівні
Міністерств закордонних справ та Міністерств оборони двох країн у разі загострення
ситуації.
***
В.о. Міністра закордонних справ України Андрій Дещиця провів зустріч з Міністром
закордонних справ Нідерландів Франсом Тіммермансом
24 березня 2014, 23:40
В рамках Саміту з питань ядерної безпеки в м.Гаага 24 березня в.о. Міністра закордонних
справ України Андрій Дещиця провів зустріч з Міністром закордонних справ Королівства
Нідерланди Франсом Тіммермансом.
В ході зустрічі А.Дещиця поінформував нідерландського колегу про розвиток ситуації в
Україні, зокрема, в контексті агресії з боку Російської Федерації та анексії нею
Автономної Республіки Крим.
Ф.Тіммерманс висловив беззастережну підтримку територіальної цілісності та
суверенітету України. Було також обговорено шляхи взаємодії двох країн з метою
врегулювання кризи в рамках міжнародних організацій, зокрема ООН та ОБСЄ.
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***
В.о. Міністра закордонних справ Андрій Дещиця провів зустріч з Міністром
закордонних справ Великої Британії Вільямом Хейгом
24 березня 2014, 23:45
У рамках Саміту з питань ядерної безпеки в м.Гаага в.о. Міністра закордонних справ
України А.Дещиця провів зустріч з Міністром закордонних справ Великої Британії
В.Хейгом.
Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію в Україні, зокрема, в контексті анексії
Російською Федерацією Автономної Республіки Крим. Глава британського
зовнішньополітичного відомства запевнив у незмінній підтримці його державою
територіальної цілісності України та засудив дії Росії, які порушують фундаментальні
принципи міжнародного права.
Міністри обговорили подальші перспективи європейської інтеграції України, а також
питання співпраці нашої держави з МВФ.
***
В.о. Міністра закордонних справ України Андрій Дещиця взяв участь у пленарному
засіданні Саміту з ядерної безпеки
24 березня 2014, 23:50
В.о. Міністра закордонних справ України Андрій Дещиця взяв участь у пленарному
засіданні Саміту з питань ядерної безпеки в м. Гаага (Королівство Нідерланди).
У своєму виступі під час засідання керівник українського зовнішньополітичного
відомства наголосив, що 20 років тому Україна позбулася запасів ядерної зброї в обмін на
гарантії безпеки, територіальної цілісності та незалежності з боку держав, які підписали
Будапештський меморандум – США, Великої Британії та Росії. За його словами, раптова
та неспровокована агресія Росії проти України та анексія нею Криму не лише поставили
під загрозу суверенне майбутнє нашої держави, а й змусили багатьох замислитися про
доцільність наслідування без’ядерного прикладу України.
Водночас А.Дещиця заявив, що, незважаючи на появу політичних закликів в Україні до
відновлення арсеналу ядерної зброї, наша держава послідовно дотримуватиметься взятих
на себе міжнародних зобов’язань та не має наміру змінювати свій без’ядерний статус.
«Україна шукатиме інші способи зміцнення власної безпеки і захисту територіальної
цілісності та незалежності, зокрема у колективному форматі», – наголосив очільник
зовнішньополітичного відомства.
***
Заступник Міністра закордонних справ України Данило Лубківський провів
телефонні розмови з заступниками керівників зовнішньополітичних відомств
Королівства Данія, Естонської Республіки та Фінляндської Республіки
24 березня 2014, 18:54
Заступник Міністра закордонних справ України Данило Лубківський провів телефонні
розмови з заступниками керівників зовнішньополітичних відомств Королівства Данія
Кімом Йоргенсеном, Естонської Республіки – Кюлліке Сілласте-Еллінг та Фінляндської
Республіки – Яакко Лааявою.
В центрі уваги перебували питання практичної взаємодії України зі своїми європейськими
партнерами у контексті врегулювання дипломатичними засобами ситуації навколо
агресивних дій Російської Федерації в АРК. Сторонами було особливо наголошено на
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важливості забезпечення успішної роботи спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в
Україні.
Заступник Міністра Д.Лубківський подякував за рішучу підтримку з боку вищого
керівництва Данїі, Естонії та Фінляндії територіальної цілісності та недоторканості
державних кордонів України та засудження урядами цих країн т.зв. «референдуму» в
Криму як нелегітимного.
Співрозмовники високо оцінили підписання 21 березня ц.р. у Брюсселі політичної
частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що надасть потужного імпульсу для
проведення масштабних реформ у нашій державі.
Домовлено пожвавити взаємодію у рамках регіональних організацій та форумів, зокрема
NB8. У ході телефонних розмов було також окреслено алгоритм першочергових кроків,
спрямованих на активізацію двосторонніх контактів з Данією, Естонією та Фінляндією та
узгоджено графік політичного діалогу на поточний рік.
Заступник Глави МЗС України Д.Лубківський передав запрошення своїм колегам
відвідати ближчим часом Київ для проведення політичних консультацій, яке було з
вдячністю прийнято.
***
Завершився візит Прем’єр-міністра Канади в Україну
(Посольство України в Канаді)
24 березня 2014, 20:34
До представницької делегації увійшли Міністр закордонних справ Дж.Бейрд, Міністр
юстиції та Генеральний прокурор П.МакКей, Президент Конгресу Українців Канади
П.Ґрод та інші канадські високопосадовці.
У ході візиту було проведено зустрічі та переговори С.Гарпера із В.о. Президента
України, Головою Верховною Ради України О.В.Турчиновим, Прем’єр-міністром України
А.П.Яценюком.
У ході візиту обговорено широке коло питань двосторонньої взаємодії між Україною і
Канадою, при цьому особлива увага приділена питанням, пов’язаним з російською
агресією проти України, та забезпеченню у цьому зв’язку підтримки нашої держави з боку
Канади.
Керівництвом України висловлено вдячність канадській стороні за чітку і послідовну
підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та, з огляду на
анексію Криму та відмову Москви від деескалації конфлікту, висловлено сподівання, що
Канада та інші країни «Групи семи» продовжуватимуть вживати ефективних заходів з
метою протидії агресивній політиці Кремля, зокрема у контексті підготовки позачергового
засідання ГА ООН 27 березня 2014 р.
Прем’єр-міністр Канади також зазначив, що в рамках Гаазького саміту з питань ядерної
безпеки 24-25 березня 2014 р. відбудеться зустріч представників «Групи семи», на якій
Канада обговорить зі своїми партнерами ситуацію в Україні та подальші спільні кроки з
метою надання підтримки Україні.
Важливим результатом зустрічі А.П.Яценюка зі С.Гарпером стала домовленість про
відновлення переговорів між Україною та Канадою щодо укладання Угоди про вільну
торгівлю, які було призупинено минулого року за ініціативою канадської сторони.
Сторони підтвердили, що розвиток співробітництва в енергетичній сфері є одним із
пріоритетів українсько-канадських двосторонніх відносин. Великий досвід, яким володіє
Канада у видобутку енергоресурсів, у т.ч. сланцевого газу, буде особливо корисним для
України в умовах необхідності диверсифікації джерел енергопостачання та зменшення
енергетичної залежності України від Російської Федерації.
Глава українського Уряду подякував канадській стороні за прийняте рішення про
виділення 200 млн. доларів фінансової допомоги, яка буде надана в контексті відновлення
програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом. С.Гарпер окремо
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відзначив надання Канадою технічної допомоги, яка має сприяти успішному
впровадженню в Україні низки реформ, зокрема у сфері юстиції, реформи судової системи
та боротьби з корупцією. У цьому контексті А.П.Яценюк наголосив на рішучості Уряду
України вжити дієвих заходів у сфері боротьби з корупцією.
Важливою темою обговорення стала підготовка до проведення 25 травня 2014 р.
дострокових виборів Президента України. Сторони погодилися щодо необхідності
забезпечення максимально відкритого і демократичного виборчого процесу та привітали
створення спеціальної місії ОБСЄ для моніторингу ситуації в Україні. Прем’єр-міністр
Канади оголосив про готовність його країни направити місію спостерігачів для роботи на
виборах Президента України.
Візит канадської делегації на чолі з Прем’єр-міністром С.Гарпером до Києва засвідчив
незмінну підтримку Канадою незалежності, суверенітету та територіальної цілісності
України, а також підтвердив готовність офіційної Оттави розвивати відносини з новим
Урядом України з метою стабілізації внутрішньополітичної, економічної і безпекової
ситуації в нашій державі. Проведені в ході візиту зустрічі і переговори з керівництвом
України дозволили заручитися підтримкою Канади на міжнародному рівні та залучити
додаткову фінансову допомогу, яку буде спрямовано на відновлення економіки України та
впровадження необхідних реформ.
КРАЇНИ-ЧЛЕНИ ГРУПИ "G-7"
The Hague Declaration
The Hague, The Netherlands
March 24, 2014
1. We, the leaders of Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, the United
States, the President of the European Council and the President of the European Commission met
in The Hague to reaffirm our support for Ukraine’s sovereignty, territorial integrity and
independence.
2. International law prohibits the acquisition of part or all of another state’s territory through
coercion or force. To do so violates the principles upon which the international system is built.
We condemn the illegal referendum held in Crimea in violation of Ukraine’s constitution. We
also strongly condemn Russia’s illegal attempt to annex Crimea in contravention of international
law and specific international obligations. We do not recognize either.
3. Today, we reaffirm that Russia’s actions will have significant consequences. This clear
violation of international law is a serious challenge to the rule of law around the world and
should be a concern for all nations. In response to Russia’s violation of Ukraine’s sovereignty
and territorial integrity, and to demonstrate our determination to respond to these illegal actions,
individually and collectively we have imposed a variety of sanctions against Russia and those
individuals and entities responsible. We remain ready to intensify actions including coordinated
sectoral sanctions that will have an increasingly significant impact on the Russian economy, if
Russia continues to escalate this situation.
4. We remind Russia of its international obligations, and its responsibilities including those for
the world economy. Russia has a clear choice to make. Diplomatic avenues to de-escalate the
situation remain open, and we encourage the Russian Government to take them. Russia must
respect Ukraine’s territorial integrity and sovereignty, begin discussions with the Government of
Ukraine, and avail itself of offers of international mediation and monitoring to address any
legitimate concerns.
5. The Russian Federation’s support for the Organization for Security and Co-operation in
Europe’s Special Monitoring Mission to Ukraine is a step in the right direction. We look forward
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to the mission’s early deployment, in order to facilitate the dialogue on the ground, reduce
tensions and promote normalization of the situation, and we call on all parties to ensure that
Special Monitoring Mission members have safe and secure access throughout Ukraine to fulfill
their mandate.
6. This Group came together because of shared beliefs and shared responsibilities. Russia’s
actions in recent weeks are not consistent with them. Under these circumstances, we will not
participate in the planned Sochi Summit. We will suspend our participation in the G-8 until
Russia changes course and the environment comes back to where the G-8 is able to have a
meaningful discussion and will meet again in G-7 format at the same time as planned, in June
2014, in Brussels, to discuss the broad agenda we have together. We have also advised our
Foreign Ministers not to attend the April meeting in Moscow. In addition, we have decided that
G-7 Energy Ministers will meet to discuss ways to strengthen our collective energy security.
7. At the same time, we stand firm in our support for the people of Ukraine who seek to restore
unity, democracy, political stability, and economic prosperity to their country. We commend the
Ukrainian government’s ambitious reform agenda and will support its implementation as
Ukraine seeks to start a new chapter in its history, grounded on a broad-based constitutional
reform, free and fair presidential elections in May, promotion of human rights and respect of
national minorities.
8. The International Monetary Fund has a central role leading the international effort to support
Ukrainian reform, lessening Ukraine’s economic vulnerabilities, and better integrating the
country as a market economy in the multilateral system. We strongly support the IMF’s work
with the Ukrainian authorities and urge them to reach a rapid conclusion. IMF support will be
critical in unlocking additional assistance from the World Bank, other international financial
institutions, the EU, and bilateral sources. We remain united in our commitment to provide
strong financial backing to Ukraine, to co-ordinate our technical assistance, and to provide
assistance in other areas, including measures to enhance trade and strengthen energy security.
США
Deputy Spokesperson Marie Harf provided this readout of Secretary Kerry’s meeting with
Foreign Minister Lavrov at the top of U.S. State Department’s March 24, 2014 Daily Press
Briefing
U.S. Department of State
March 24, 2014
Secretary Kerry and Foreign Minister Lavrov met this afternoon on the margins of the Nuclear
Security Summit. Secretary Kerry expressed strong concern about the massing of a large number
of Russian forces on the border and the treatment of Ukrainian military forces, including many
Ukrainian service members who are missing.
Secretary Kerry pointed to the sanctions announced last week and the new Executive Order
signed by President Obama that provides the flexibility to sanction specific industries if Russia
continues to take escalatory steps.
He provided an update on the steps the government of Ukraine has continued to take on
constitutional reform, to counter extremists, and to prepare for elections on May 25th.
He urged the Russians to de-escalate the situation and pursue a dialogue with the Ukrainian
government.
Given the pressing timeline for completing the CW elimination effort, Secretary Kerry also
expressed the urgency of Syria accelerating efforts to fulfill its obligations under the Chemical
Weapons Convention and UN Security Council Resolution 2118.
***
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Remarks by President Obama and Prime Minister Rutte of the Netherlands Following
Bilateral Meeting
THE WHITE HOUSE, Office of the Press Secretary
March 24, 2014
Gallery of Honor
The Rijksmuseum
Amsterdam, The Netherlands
10:49 A.M. CET
{Ukraine-related excerpts only)
PRIME MINISTER RUTTE: Ladies and gentlemen, welcome to the Netherlands. Welcome to
Amsterdam. And, Barack, welcome to this very special location.
And of course, we also spoke about the major international security issues in Syria, Iran and
Ukraine. Concerning the last, we both regard Russia’s attempts to annex the Crimea as a flagrant
breach of international law and we condemn its actions in the strongest possible terms. The
presence of so many world leaders in the Netherlands this week presents an important
opportunity for the international community to discuss this subject, as well as other pressing
issues that affect our common interests.
PRESIDENT OBAMA: As you know, the Netherlands is one of our closest allies, and our
cooperation underscores a larger point – our NATO allies are our closest partners on the world
stage. Europe is the cornerstone of America’s engagement with the world. And today we focused
on several priorities – in Europe and beyond.
First, we obviously spent a considerable amount of time on the situation in Ukraine. Europe and
America are united in our support of the Ukrainian government and the Ukrainian people. We’re
united in imposing a cost on Russia for its actions so far. Prime Minister Rutte rightly pointed
out yesterday the growing sanctions would bring significant consequences to the Russian
economy. And I’ll be meeting with my fellow G7 leaders later today, and we’ll continue to
coordinate closely with the Netherlands and our European partners as we go forward.
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
Press briefing: afternoon 24 March 2014
24 March 2014
The Prime Minister’s Spokesperson (PMS) answered questions on Ukraine...
Ukraine/G7
Asked about the meeting of G7 leaders at the National Security Council, the PMS said that a
statement would be issued after the meeting regarding the future of the G8 grouping in light of
Russian actions in Crimea.
КАНАДА
Prime Minister Stephen Harper meets with Erna Solberg, Prime Minister of Norway
The Hague, Netherlands – 24 March 2014
Prime Minister Stephen Harper met today with Prime Minister Erna Solberg of Norway on the
margins of the Nuclear Security Summit. This was the leaders’ first meeting.
The discussion began with an exchange of views on the situation in Ukraine, including the need
to show strong resolve against Russia’s unacceptable and illegal actions, and to continue to
support the people of Ukraine. Prime Minister Harper took the time to share his impressions
following his visit to Kyiv on March 22.
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The leaders also exchanged views on bilateral cooperation in areas such as defence and the
arctic, and touched on shared work under the rubric of the Arctic Council which Canada is now
chairing as well as at NATO.
Prime Minister Harper and Prime Minister Solberg also discussed maternal, newborn and child
health, underlining the importance of maintaining momentum internationally and the fact that
Prime Minister Harper is hosting a summit in late May on the issue.
***
Prime Minister Stephen Harper meets with Didier Burkhalter, President of the Swiss
Confederation
The Hague, Netherlands – 24 March 2014
Prime Minister Stephen Harper met today for the first time with President Didier Burkhalter of
Switzerland. The meeting took place on the margins of the Nuclear Security Summit.
The leaders discussed opportunities to strengthen bilateral and international cooperation. They
agreed to find opportunities to strengthen relations between the two countries.
Regarding international security, the leaders discussed the situation in Ukraine, including the
important role that the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) is playing
on the ground. President Burkhalter, in his capacity as the current Chairperson of the OSCE, was
interested to hear about Prime Minister Harper’s visit to Kyiv on March 22 and welcomed the
announcement of support for the OSCE’s Special Monitoring Mission in Ukraine.
***
Prime Minister Stephen Harper meets with European Commission President José Manuel
Barroso and European Council President Herman Van Rompuy
The Hague, Netherlands – 24 March 2014
On the margins of the Nuclear Security Summit in The Hague, Netherlands, Prime Minister
Stephen Harper met today with José Manuel Barroso, President of the European Commission,
and Herman Van Rompuy, President of the European Council.
The leaders shared their concerns about the situation in Ukraine, and agreed on the need for
strong and coordinated international action in response to Russia’s aggression in Crimea, and in
support of the Ukrainian government. They looked towards the meeting of the G-7 Leaders,
which is set to take place later today, to demonstrate their collective resolve.
Prime Minister Harper, President Barroso and President Van Rompuy also discussed the state of
the global economy. All three agreed on the importance of rapid implementation of the CanadaEU Trade Agreement, noting the benefits that will accrue to Canada and EU member states as a
result of this historic agreement.
Regarding the Canada-EU Strategic Partnership Agreement, the Prime Minister welcomed the
agreed direction for its completion.
The three leaders also discussed a range of other issues of mutual interest and look forward to the
Canada-EU Summit in Canada in the coming months.
This was Prime Minister Harper’s first meeting with President Barroso since the two met in
Brussels in October 2013 to announce the agreement in principle on the Canada-EU Trade
Agreement, and his first meeting with President Van Rompuy since the 2012 Nuclear Security
Summit in Seoul, Korea.
НІМЕЧЧИНА
Current political environment precludes G8
Mar 24, 2014
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Until the political preconditions are once again in place, the G8 will cease to exist either as a
summit or as a format per se, declared Chancellor Angela Merkel shortly before the meeting of
G7 heads of state and government on the side-lines of the Nuclear Security Summit in The
Hague.
She did not expect the G7 states to adopt any specific resolutions regarding sanctions, said the
Chancellor. The EU’s three-stage plan, however says, "that we are currently at stage two and
preparing for stage three".
Angela Merkel welcomes OSCE observer mission
There can be no doubt that the Russian annexation of Crimea is a breach of international law.
The Chancellor once again made this quite plain in a telephone conversation with Russian
President Vladimir Putin at the weekend. Angela Merkel and Vladimir Putin both welcomed the
deployment of an OSCE observer mission in Ukraine. The Russian view of the crisis is not
shared by the international community, stated government spokesperson Steffen Seibert in
Berlin.
In their telephone conversation Chancellor Angela Merkel and President Vladimir Putin
welcomed the decision of the OSCE to deploy an observer mission in Ukraine. The Chancellor
and Federal Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier had been working hard for many days to
get the mission off the ground, said Steffen Seibert. "This is a first step towards preventing any
further escalation."
There must be no attempts to destabilise the situation
In her call with President Vladimir Putin, the Chancellor also brought up reports of a massive
Russian military presence along the Russian-Ukrainian border. The Chancellor did not believe
that this could be seen as an effort to de-escalate the situation, said Steffen Seibert. The
Chancellor is also focussing her attention very much on the situation in the Republic of
Moldova.
Maintaining contact
Angela Merkel and Vladimir Putin agreed to stay in contact, said the government spokesperson.
This should increase the chances of finding a political solution to the conflict.
In her call with Vladimir Putin, the Chancellor also underlined the fact that Russia’s actions
mean that it is now responsible for preventing bloodshed in Crimea.
ФРАНЦІЯ
Ukraine – Propos à la presse de M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères (La
Haye, 24 mars 2014)
Nous avons eu une réunion extrêmement dense et très unitaire. Le G7 s’est réuni pendant 90
minutes. Toute une série de conclusions ont été tirées par rapport à l’annexion de la Crimée par
la Russie, avec une condamnation uniforme. Parmi les décisions principales, il y a le fait que le
G8 qui devait avoir lieu à Sotchi, au mois de juin prochain, est supprimé et remplacé par un G7
qui aura lieu, en juin prochain, à Bruxelles. Il ne comprendra donc pas la Russie. C’est peut-être
l’un des gestes les plus significatifs parce que cela montre, tout simplement, que tous ces pays,
très différents les uns des autres, l’Amérique du nord, le Japon, les pays d’Europe n’acceptent
pas le fait accompli: que la Russie puisse annexer la Crimée.
ЯПОНІЯ
Japan’s Assistance to Ukraine
24 March, 2014
Based on the current situation of Ukraine, Japan will extend the assistance totaling around 150
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billion Japanese yen (approx. 1.5 billion U.S. Dollars) at a maximum as follows.
 ODA Loan following the Ukraine government’s commitment toward the economic reform
 The Fiscal Consolidation Development Policy Loan as a parallel lending with the World
Bank
Under the framework of international support led by the International Monetary Fund (IMF),
Japan, in coordination with the World Bank, will provide funds necessary for Ukrainian
economic reform in line with appropriate burden sharing with agencies and countries. Japan will
extend a total of up to 10 billion Japanese yen loan (approx. 0.1 billion U.S. Dollars) as the
Fiscal Consolidation Development Policy Loan in coordination with the World Bank’s financial
support on the condition that the package of the IMF support for Ukraine is established.
 Modernization of Bortnychi Aeration Station in Kyiv city
In response to the urgent needs of Kyiv citizens for the improvement of their hygiene and living
condition, Japan will extend an ODA loan totaling up to 110 billlion Japanese yen (approx. 1.1
billion U.S. Dollars) for modernization of Bortnychi Aeration Station plan by the Ukrainian
government.
 Nippon Export and Investment Insurance (NEXI)’s credit line of trade insurance
Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) will continue to undertake short term trade
insurance and build a credit line up to 30 billion Japanese yen (approx. 0.3 billion U.S. Dollars)
for 2 years so as to support import of goods and services required for stabilization of the
Ukrainian national life.
 Non-Project Grant Aid
Japan will provide non-project grant aid totaling 350 million Japanese yen (approx. 3.5 million
U.S. Dollars) for import of medical and other equipment requested by the Ukrainian government.
 Technical Assistance by Japan EBRD Cooperation Fund and JICA training programs
Technical Assistance by Japan European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
Cooperation Fund and Japan International Cooperation Agency (JICA)’s training programs will
be provided in response to Ukraine’s needs such as the macro economics, energy, and private
sector development.
***
Прем’єр Японії: насильницькі дії Росії впливають на увесь світ
24 березня 2014, 03:42
Японія закликає виробити спільну програму дій з партнерами з Великої сімки щодо
підтримки України
Такий план озвучив прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе перед відльотом до Гааги.
Сіндзо Абе, прем’єр-міністр Японії: "На зустрічі Великої сімки я хочу привернути увагу
партнерів до того, що ситуація в Україні впливає не лише на Європу, а й на Азію, це
проблема, яка стосується усього світу.
Японія не визнає насильницької зміни статус-кво.
Разом з колегами з інших держав ми повинні співпрацювати, щоби підтримати Україну.
Для розв’язання таких криз потрібен серйозний діалог міжнародної спільноти з Росією".
Скоординувати подальші дії найсильніші економіки світу розраховують на зустрічі G7,
що відбувається у рамках саміту з ядерної безпеки у Гаазі на початку цього тижня.
ОСНОВНІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ОБСЄ
U.S. Ambassador to OSCE Daniel Baer Welcomes Arrival of First OSCE Monitors in
Ukraine, Urges Larger Mission
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United States Mission to the OSCE, PRESS RELEASE
March 24, 2014
Hailing the arrival in Ukraine of 50 of the first 100 members of a new Special Monitoring
Mission for Ukraine, U.S. Representative to the Organization for Security and Cooperation in
Europe (OSCE), Ambassador Daniel Baer, today called for “a robust mission that will seek out
and report on trouble spots throughout Ukraine.”
The monitoring mission, which was initially requested by the Ukrainian government and
proposed by the Swiss Chair of the OSCE, was agreed to by consensus in an emergency meeting
of the organization’s Permanent Council on the evening of March 21, after the Russian
Federation ended two weeks of obstruction of the proposal. The mission will begin its operations
in nine Ukrainian cities and be headquartered in Kyiv, but it will eventually fan out to other
locations throughout the country. Although Crimean cities are not among the initial launch
points for the monitors, the mission’s mandate calls for them to work throughout the country and
to have access throughout Ukraine. “Crimea is Ukraine, and there are clearly relevant issues of
concern there. So the OSCE monitors ought to report facts on the ground in Crimea and
elsewhere in Ukraine,” Baer said.
“The monitoring mission has a crucial role to play in debunking rumors and reporting on human
rights abuses and violations of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, as well as offering
an objective assessment of the presence of and activities of provocateurs,” he continued.
“Independent monitors will be able to gauge the truth of Russia’s many claims regarding the
situation on the ground in Ukraine.” Objective, fact-based assessments will also contribute to the
political development of the country, Baer said. “We’ve seen impartial, objective monitoring
play a central role in de-escalating tensions elsewhere, and so this mission has the potential to
make a real contribution to Ukraine’s democratic future.”
Baer pointed out that Russian troops remain poised on Ukraine’s eastern and southern borders
and said he hoped that agreement on the monitoring mission constituted “a small but significant
first step for Russia in de-escalating tensions and re-engaging diplomatically with regional
counterparts, including the government of Ukraine.”
He said the United States would contribute 13 of the first tranche of 100 monitors on the ground
in Ukraine, but he said the overall mission, with a broad mandate to report human rights
violations and other threats to security throughout Ukraine, might eventually reach 400-500
monitors. The OSCE will also be dispatching a separate monitoring mission to Ukraine to
observe the country’s presidential elections scheduled for May 25.
ЄС
PRESS RELEASE
Brussels, 24 March 2014
Ukraine: Decentralisation and support for regions important part of EU help
Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Policy Štefan Füle met with
Governor of the Donetsk region Serhiy Taruta in Brussel today.
They exchanged views on the current situation in the country and discussed challenges in the
Donetsk region and the rest of the East of Ukraine.
Governor Taruta, who was appointed to his office at the beginning of March, explained the
economic, social and security situation in the region and outlined his priorities in tackling the
existing problems by introducing reforms, increase transparency, strengthen the rule of law and
developing more cooperation with Ukraine´s EU neighbours.
Commissioner Füle stressed that the signature of the Association Agreement was a renewed
stimulus for reforms and more intense cooperation between the EU and Ukraine, not only with
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the central authorities in Kyiv but also in the regions. "Our support to decentralisation and to
regions is part of our help offered to Ukraine. We will discuss these issues also during my
forthcoming visit to Kyiv this week," Commissioner Füle said. In the meeting he also repeated the
position of the European Union regarding the annexation of Crimea by Russian, which the EU
considers illegal. He also recalled that the Association Agreement not only respects traditional
trade and economic ties between Ukraine and Russia but also creates opportunities for their
further intensification.
***
STATEMENT
Brussels, 24 March 2014
EU-Ukraine: Unprecedented visit to follow-up on Association Agreement signature
Brussels (24 March) – Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood
Policy Štefan Füle will visit Ukraine on Tuesday and Wednesday.
He will head a sizeable delegation, including also Commissioner for Financial Programming and
Budget Janusz Lewandowski and high-level representatives of various Directorates General of
the Commission.
As announced by the President of the European Commission, Jose Manuel Barroso, after last
week´s signature of the political provisions of the EU-Ukraine Association Agreement,
Commissioner Füle will travel to Kyiv to work with the Ukrainian authorities on some of the
specific elements that the EU is now developing with them and on a number of issues regarding
the implementation of the Association Agreement.
"We will be talking about a number of reforms that are necessary both in the area of democratic
institutions and the economy. We will start work on a roadmap for these reforms in different
fields," Commissioner Füle said. He stressed that it would also be important to continue the
Dialogue with Verkhovna Rada and Civil Society both of whom play a significant role in
advancing reforms. The possibility to accelerate the process of visa liberalisation and issues
related to decentralisation and support of the regions should also be among the topics for
discussions between the Ukrainian authorities and the high-level delegation from the European
Commission.

