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NEWS FROM UKRAINE

n Members of the Verkhovna Rada of
Ukraine propose imposing temporary
restrictions on trips to Russia for Uk -
rainian state employees, officials and po -
liticians, according to draft law No. 7187
on amendments to certain legislative acts
of Ukraine (concerning the introduction
of temporary restrictions on the rights of
Ukrainian citizens to travel from
Ukraine to the aggressor state.

REUTERS
The bill was tabled on Tuesday, Oct -

ober 10, by MP from the Petro Poro -
shenko Bloc Andriy Nemyrovsky and
An driy Shynkovych, and nonaligned
MP Andriy Denysenko. 

The document also proposes that
Ca binet should be disbanded if its mi -
nisters violate the rules. 

The rules are also applicable to the
President of Ukraine; the head of the
Presidential Administration of Uk raine
and his deputies; the permanent repre-
sentative of the President of Uk raine in
the Autonomous Republic of Crimea
and his deputies; members of the
Cabinet of Ministers of Ukraine, first
deputies and deputy ministers; the
chairman and members of the Na tion -
al Council of Ukraine on Television
and Radio Broadcasting; the chairman
and members of the Antimonopoly
Com  mittee of Ukraine; the chairman
and members of the National Agency
for Prevention of Corruption; the
chair man and members of the Ac -
count ing Chamber of Ukraine; the
chairman and members of the Central
Election Commission, chairmen and
members of other state collegial bodies.

In addition, the norms of the draft
law concern the Secretary of the Na -
tional Security and Defense Council of
Ukraine and his deputies; the chair-

man of the State Television and Radio
Broadcasting Committee of Ukraine
and his deputies, the chairman of the
State Property Fund of Ukraine and
his deputies; members of parliament of
Ukraine.

Furthermore, subject to the ban on
travel to Russia will be employees of
the National Bank of Ukraine; deputies
of the Supreme Council of the Auto -
nomous Republic of Crimea (Uk -
raine), the chairman of the Council of
Ministers of the Autonomous Republic
of Crimea and his deputies; ministers
of the Autonomous Republic of Cri -
mea; deputies of local councils, offi-
cials of local self-government; judges
of the Constitutional Court of Uk -
raine. It also concerns the permanent
representative of the Cabinet of Min -
isters in the Constitutional Court of
Ukraine; judges and prosecutors.

Exceptions are those officials who
need medical assistance in Russia or
are going to visit Russia to attend a rel-
ative's funeral. In this case, they need
documents confirming the purpose of
their visit. 

The bill proposes changes to the
Co de of Ukraine on Administrative
Of   fenses under which the violation of
the temporary restrictions entails a fi -
ne worth from 100 to 200 nontaxable
minimum incomes of citizens with the
deprivation of the right to hold certain
posts or engage in certain activities for
a period of one year. 

The rules will not be applicable to
employees of diplomatic services. 

—UNIAN:https://www.unian.info/pol-
itics/2180319-ukraine-wants-to-bar-
ukrainian-officials-politicians-from-
visiting-russia.html

Ukraine wants to bar Ukrainian offi-
cials, politicians from visiting Russia 

n The Ministry of Foreign Affairs of
Ukraine has urged Hungary to aban-
don its intention to hold an October 13
an event titled "Self-determination for
Zakarpattia," Minster Pavlo Klimkin
wrote on Twitter. 

news.church.ua 
"The Hungarian Foreign Ministry

has informed our embassy that on
October 13 an event under the slogan
"Self-determination for Zakarpattia."
Do es it mean that Budapest supports
separatism?" wrote Klimkin. "We im -
mediately sent a note of protest de -
mand ing that this provocation be ban -
ned! We are sure that Hungary will
continue to respect the territorial in te -
grity of Ukraine," the minister wrote. 

As UNIAN reported earlier, on
Sept ember 25, President Poroshenko
signed the law "On Education," lan-

guage provisions thereof (Article 7 on
the language of command in Ukrain -
ian schools) sparked concern among
several EU states: Poland, Romania,
Hun gary, Greece, and Bulgaria. 

The new law in Ukraine introduces
a 12-year secondary education, while
Ukrainian, the only state language, be -
comes the language of instruction in
education facilities. 

The Minister of Foreign Affairs of
Ukraine Pavlo Klimkin urged Hungary
to leave out unnecessary emotions and
soberly assess the actual situation with
the learning of languages in Zakar pat -
tia region. 

—UNIAN:https://www.unian.info/pol-
itics/2183494-mfa-ukraine-de mands-
that-hungary-cancel-self-de ter min a -
tion-for-zakarpattia-event. html

MFA Ukraine demands that Hungary
cancel "Self-determination for
Zakarpattia" event  

Порошенко на сесії ПАРЄ в Страс -
бур зі УНІАН

n "Ми не купуємо та не продаємо
Крим. Тут не йдеться ні про гроші,
ні про нафту, газ чи інше, це пи -
таних миру та свободи в Європі",—
заявив він.

Президент України Петро Поро -
шенко заявляє, що перед обгово -
рен ням можливості проведення бу -
дь-якого референдуму в Криму, пів -
острів має повернутись під су ве ре -
нітет України. Як передає ко рес пон -
дент УНІАН, про це Поро шенко по -
відомив під час виступу на пленар -
ному засіданні Парламент сь кої ас -
ам блеї Ради Європи у Страс бурзі.

Відповідаючи на питання, чи є
можливість провести референдум в
Криму із трьома запитаннями: чи

Крим хоче залишитися територією
України, стати територією Росії, або
стати незалежною новою країною,
Порошенко заявив: «Я готовий на
все, що буде відповідати українсь -
кій Конституції. В нашій Консти ту -
ції є окремі норми про проведення
референдуму як місцевого, так і на -
ціонального».

«Перед тим, як ми почнемо це
об говорювати, Крим повинен по -
вер нутися під суверенітет України,
а далі ми готові проводити будь-які
переговори, будь-які демократичні
процеси за нормами української
чинної Конституції. Якщо Крим
знахо ди  тиметься під незаконною
анек сі єю РФ, а це відбувається з вес -
ни 2014 року, що підтверджено всі -
ма міжнародними документами, то
це буде неможливо, тому що тери -
то рія знаходиться під окупа ці єю»,
—до дав президент.

«Чи можете ви уявити прове ден -
ня референдуму в окупованих Су -
детах в 1939 році? Зараз це теж саме.
Неможливо провести референдум
під дулами російських танків—це
не референдум, не не має жодного
відношення до демократії»,—під -
креслив глава держави.

Порошенко ще раз підкреслив,
що Крим повинен бути повернутий

Порошенко: перед обговоренням
референдуму в Криму він має
повернутись під суверенітет України

Україні. «Ми не купуємо та не про -
даємо Крим. Тут не йдеться ні про
гроші, ні про нафту, газ чи інше, це
питання миру та свободи в Європі,
цебезпека в Європі та в усьому світі,
тому що після незаконної анексії
Криму Росія повністю зруйнувала
си  стему, яка створилася після закін -
чення Другої світової війни»,—ре зю -
мував він.Як повідомляв УНІАН,
президент Чехії під час виступу в
Страсбурзі на осінній сесії Парла -
мент ської асамблеї Ради Європи за -

пропонував заплатити Україні й "уза -
конити" анексію Криму. У по со льстві
Чеської Республіки в Україні вказали,
що Земан в ПАРЄ висло вив особисту
точку зору щодо анек сії Криму і
порадили звернутися що до комента -
ря до офісу прези ден та Че хії.

—УНІАН: https://www.unian.ua/poli-
tics/2182856-poroshenko-pered-obgov-
orennyam-referendumu-v-krimu-vin-
mae-povernutis-pid-suveremtet-ukraji-
ni.html


