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MEMORANDUM
Of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine
Lately, the issue of Ukraine’s nuclear policy and, in particular, of Ukraine’s accession to the
Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons (NPT) elicits increasingly keen interest in many
countries of the world.
Unfortunately, the content of official inquiries from the embassies of some states in Kyiv,
as well as reports in foreign mass media suggest that Ukraine’s position on these issues is often
distorted.
They often cast doubt on Ukraine’s commitment to join the NPT and ratify the START
Treaty. At the same time, they voice a threat that certain states would be prepared to halt all
programs of economic cooperation, including provision of aid and tariff preferences with any state
that undermines the NPT, and note that this concerns Ukraine.
In the opinion of the Ministry, concerns voiced with regard to Ukraine’s nuclear policy are
caused by insufficient understanding of the respective state governments about Ukraine’s nuclear
policy.
The position of Ukraine regarding these issues is the following.
First. Ukraine declared its intention to become, in the future, a non-nuclear state in the
Declaration of State Sovereignty of Ukraine [of July 16, 1990] and confirmed it in the Statement of
the Verkhovna Rada of October 24, 1991 and the Resolution of the Verkhovna Rada of April 9,
1992.
In fulfillment of these political documents, Ukraine announced its intention to join the Treaty
on the Non-proliferation of Nuclear Weapons (NPT) as a non-nuclear weapons state and conclude
a safeguards agreement with the IAEA.
The President of Ukraine, exercising his right of legislative initiative, introduced to the
Verkhovna Rada of Ukraine a bill on the ratification the Treaty on Reduction and Limitation of
Strategic Offensive Arms and accession to the NPT.
Second. In support of the IAEA’s activity, directed at establishing comprehensive
safeguards to ensure nonproliferation of nuclear weapons, the Minister of foreign affairs of Ukraine,
in September of this year, sent a letter to the Secretary General of the Agency, conveying Ukraine’s
willingness to put under respective IAEA safeguards all nuclear facilities on its territory and under
its jurisdiction.
In October of this year, IAEA technical experts already visited Chernobyl and Rivne nuclear
power plants; visits to other nuclear facilities in Ukraine are planned for early next year.
Ukraine’s accession to the NPT demands, inter alia, efforts toward the creation of the
national system of accounting, control, and physical security of nuclear materials, a database of
nuclear facilities and training of respective experts. In Ukraine, this works must commence
practically from zero and requires a certain amount of time and support from other states.
Third. In a more general, fundamental regard, Ukraine views its accession to the NPT not
as a simple political declaration but intends to ensure that the Treaty’s coming-into-effect for
Ukraine coincides with the resolution of all issues relating to the dismantlement of the nuclear
weapons on its territory.
Ukraine’s situation in regard to the nuclear weapons deployed on its territory is unique and
has no precedents in history. At the moment of the collapse of the former USSR, at least four

states (Belarus, Kazakhstan, the Russian Federation and Ukraine) had an undeniable right to be
considered nuclear states as equal successor states of the Soviet Union. Nuclear weapons situated
on their territories have been subordinated, in accordance with the Almaty Agreement , to the Joint
Command of the Strategic Forces of the CIS.
Ukraine, as a state that has no intention to possess nuclear weapons, consistently pursues
policies not to acquire control of nuclear explosive devices, in accordance with Article II of the NPT,
however, it undeniably has property rights to all components of nuclear warheads, both strategic,
deployed on its territory, and tactical, withdrawn in Spring 1992 for dismantlement and elimination
to Russia.
In accordance with the Lisbon protocol, Ukraine undertakes responsibility for
dismantlement of strategic offensive arms deployed on its territory, including their nuclear
components. Without resolving the issue of how exactly and within what timeframe all nuclear
weapons [in Ukraine] would be eliminated, Ukraine cannot consider that there already exist the
legal, economic and technical conditions for Ukraine to fulfill its commitments under the NPT.
It is precisely in this key that these issues are being considered in the Verkhovna Rada of
Ukraine where the deputies are currently holding hearings on Ukraine’s accession to the NPT.
Fourth. Ukraine is currently going through a process, normal for any democratic state,
when its Parliament deliberates all aspects of the NPT and analyses all possible consequences of
joining this Treaty for Ukraine’s military, nuclear and ecological security, [as well as] the impact of
this decision on the state of the economy and general stability in the society. It is also analyzing
financial consequences of implementing the NPT and START.
Concomitantly, the Verkhovna Rada is considering such vital issues as the adoption of the
new Constitution, confronting the economic crisis and many other issues upon which the very
existence of the Ukrainian State depends.
The President and the Government of Ukraine propose to consider the issue of START
ratification and NPT accession as a priority, however, the Verkhovna Rada must decide for itself
where this issue falls in comparison with other urgent problems that populate the agenda of the
Ukrainian Parliament.
Fifth. At times, we hear an assertion that Ukraine can sign the NPT without any prior legal
procedures.
This assertion is erroneous since Ukraine cannot sign and, respectively, ratify the NPT.
The term for these procedures, provided for in the Treaty, has long since expired. Ukraine can only
accede to the NPT, in accordance with its constitutional procedure.
Sixth. We also sometimes hear a concern with regard to Ukraine’s demand for establishing
international “control over the withdrawal of nuclear weapons from Ukraine to Russia.”
This pertains to the control over dismantlement and elimination of nuclear warheads,
which, in accordance with the bilateral agreement with Russia, Ukraine is already exercising at
respective Russian facilities with the aim of preventing the use of nuclear materials extracted from
the warheads for repeated use in the manufacture of nuclear weapons.
If we manage to reach an agreement about a fair compensation to Ukraine for the nuclear
materials contained in tactical nuclear warheads withdrawn from its territory, Ukraine intends to
agree that the dismantlement of the nuclear warheads of strategic offensive arms, which remain on
its territory, be carried out in Russia. At the same time, Ukraine will insists that those procedures of
control that applied to the dismantlement and elimination of tactical warheads also apply to
strategic warheads.

Seventh. Ukraine repeatedly proposed to its partners to commence negotiations toward
reaching an agreement on allocating limits and restrictions of strategic offensive arms, stipulated by
the START Treaty for the former Soviet Union, which, in accordance with Article II of the Lisbon
Protocol, must be agreed upon by Belarus, Kazakhstan, the Russian Federation and Ukraine.
These [negotiations] are yet to take place, however, the Ministry hopes that the latest
proposal advanced in this regard by the Ukrainian side, will allow to commence such negotiations
with the Russian Federation in the nearest future.
Eighth. Ukraine is not responsible for the decisions that led to the deployment by the
former Soviet Union of world’s third largest strategic nuclear formation of intercontinental ballistic
missiles to its territory. However, instead of tangible assistance in the elimination of ICBMs and
their warheads, it receives only ‘negative’ stimuli to get it to join the NPT and eliminate nuclear
weapons.
Ukraine must carry out multibillion [ruble] programs of elimination of strategic offensive
arms, ensure their nuclear security, as well as social rehabilitation and employment of those who
are carrying out active military duty in connection with these arms (this is not only a social problem
but also a problem of nuclear security).
Toward this, Ukraine received not a cent from other countries.
We get an impression that Ukraine is expected to single-handedly shoulder all material
expenses associated with the elimination of missile-nuclear arsenals, as well as the risk of
ecological catastrophe in case of possible accidents, all this against the background of the crisis
that is currently afflicting its economy.
In connection with this, the Ukrainian side would be grateful if Ukraine were offered some
real aid in their [nuclear arsenals] elimination. It should be taken into account that strategic nuclear
arms deployed in Ukraine constitute a threat not only in term of their direct use but also ecological
threat to Ukraine and the entire world.
Ninth. The Ministry is always available to provide, in a timely manner, to the embassies
accredited in Ukraine the necessary explanations regarding Ukraine’s position on the accession to
the NPT and the ratification of the START Treaty, as well as those regarding the more general
issues of maintaining international security and disarmament, the contents of statements by the
Minister of foreign affairs and other members of the Ukrainian Government.
The Ministry has instructed Ukrainian embassies to establish a permanent liaison on these
issues with the ministries of foreign affairs of their resident country and expects that similar
instructions would be also received by the foreign embassies in Ukraine.
Kyiv, December 11, 1992

МЕМОРАНДУМ
Міністерства закордонних справ України
Останнім часом питання ядерної політики України і, зокрема, приєднання України до
Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) викликає підвищений інтерес з боку
багатьох держав світу.
На жаль, зміст офіційних запитів посольств деяких держав у Києві, а також
повідомлення іноземних засобів масової інформації свідчать про те, що позиція України з
цих питань часто спотворюється.
В них досить часто ставиться під сумнів готовність України приєднатися до ДНЯЗ і
ратифікувати Договір про СНО. При цьому висловлюється погроза, що певні держави
будуть готові припинити всі програми економічного співробітництва, включаючи надання
допомоги і тарифних преференцій будь-якою державою, що підриває ДНЯЗ, і
зазначається, що це стосується України.
На думку Міністерства, занепокоєння, яке висловлюється в зв’язку з ядерною
політикою України, свідчить про недостатню поінформованість урядів відповідних держав
стосовно ядерної політики України.
Позиція України з цих питань полягає, зокрема, у такому.
Перше. Україна проголосила свій намір стати у майбутньому без’ядерною державою
в Декларації про державний суверенітет України і підтвердила його в Заяві Верховної Ради
від 24 жовтня 1991 року і в Постанові Верховної Ради від 9 квітня 1992 року.
На виконання цих політичних документів Україна оголосила про свій намір
приєднатися до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) як неядерна
держава і укласти з МАГАТЕ відповідну угоду про гарантії.
Президент України, у порядку здійснення свого права на законодавчу ініціативу,
увійшов до Верховної Ради України з пропозицією про ратифікацію Договору про
скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь та приєднання України до
ДНЯЗ.
Друге. Підтримуючи діяльність МАГАТЕ, спрямовану на забезпечення всеосяжних
гарантій нерозповсюдження ядерної зброї, Міністр закордонних справ України у вересні
цього року надіслав на ім’я Генерального директора Агентства лист, в якому, зокрема,
повідомлялося, що ще до приєднання до ДНЯЗ Україна готова застосувати відповідні
гарантії МАГАТЕ до всіх ядерних установок, які знаходяться на її території або під її
юрисдикцією.
У жовтні ц.р. вже відбулися технічні візити експертів МАГАТЕ на Чорнобильську та
Рівенську АЕС, на початку наступного року плануються такі візити на інші ядерні об’єкти в
Україні.
Приєднання України до ДНЯЗ вимагає, зокрема, вжиття заходів щодо створення
національної системи обліку та контролю ядерних матеріалів, їх фізичного захисту, опису
ядерних об’єктів, підготовки відповідних фахівців. Таку роботу необхідно починати в Україні
практично з нуля, для цього необхідних певних час і допомого з боку інших держав.
Третє. У більш загальному, принциповому плані приєднання до ДНЯЗ Україна
розглядає не просто як політичну декларацію, а має намір забезпечити, щоб набрання
чинності Договором для неї співпало з вирішенням всіх питань, що стосуються ліквідації

ядерної зброї на її території.
Ситуація України стосовно розташованої на її території ядерної зброї є унікальною і
не має аналогів в історії. На момент розпаду колишнього СРСР щонайменше чотири держави
(Бєларусь, Казахстан, Російська Федерація і Україна) мали безперечне право вважатися
ядерними як рівноправні держави-правонаступниці Радянського Союзу. Ядерна зброя, що
знаходилась на їх території, була підпорядкована згідно з Алма-Атинською Угодою
Об’єднаному командуванню Стратегічних сил СНД.
Україна, як держава, що не має наміру володіти ядерною зброєю, послідовно
проводить лінію на те, щоб не мати контролю над ядерними вибуховими пристроями у
відповідності до Статті ІІ ДНЯЗ, але безперечно має майнове право власності на всі
компоненти ядерних боєголовок, як стратегічних, дислокованих на її території, так і
тактичних, виведених весною 1992 року для розукомплектування і знищення в Росію.
Згідно з Лісабонським протоколом, Україна несе відповідальність за знищення
стратегічних наступальних озброєнь, дислокованих на її території, в тому числі і їх ядерних
складових. Не вирішивши питання про те, як саме і в які терміни буде ліквідована вся ядерна
зброя, Україна не може вважати, що вже існують правові, економічні та технічні умови для
забезпечення виконання Україною її зобов’язання згідно з ДНЯЗ.
Саме в такому плані ці питання ставляться у Верховній Раді України, де депутати
проводять зараз слухання з питання про приєднання України до ДНЯЗ.
Четверте. В Україні зараз відбувається нормальний для будь-якої демократичної
держави процес розгляду Парламентом усіх аспектів ДНЯЗ, в ході якого аналізуються
можливі наслідки приєднання до цього Договору України з точки зору забезпечення її
воєнної, ядерної та екологічної безпеки, впливу такого рішення на стан економіки та
загальну стабільність у суспільстві. Аналізуються також фінансові наслідки виконання
Україною ДНЯЗ та Договору про СНО.
Одночасно Верховна Рада розглядає такі життєві для України питання, як
прийняття нової Конституції, подолання кризи в економіці та багато інших, від вирішення
яких залужить саме існування Української Держави.
Президент і Уряд України пропонують розглянути питання про ратифікацію
Договору про СНО і приєднання до ДНЯЗ у першочерговому порядку, але Верховна Рада
має сама вирішити пріоритетність цього питання у порівнянні з іншими нагальними
проблемами, що стоять на порядку денному Парламенту України.
П’яте. Інколи наводиться ствердження, що України може підписати ДНЯЗ без будтяких попередніх юридичних процедур.
Це ствердження не відповідає дійсності, оскільки Україна не може підписати і,
відповідно, ратифікувати ДНЯЗ. Встановлений в Договорі для цих процедур термін вже
давно закінчився. Україна може тільки приєднатися до ДНЯЗ згідно з своєю
конституційною процедурою.
Шосте. Висловлюється інколи також занепокоєння стосовно вимоги України про
встановлення міжнародного «контролю за виведенням ядерної зброї з України в Росію.»
Йдеться про контроль за розукомплектуванням і знищенням ядерних боєзарядів,
який України згідно з чинною двосторонньою угодою з Росією вже здійснює на відповідних
об’єктах Росії з метою виключення можливості використання ядерних матеріалів, що
вивільняються з боєзарядів, для повторного створення ядерної зброї.

Якщо вдасться досягнути домовленості про справедливу компенсацію Україні за
ядерні матеріали виведених з її території тактичних боєзарядів, то Україна має намір
погодитися на те, щоб розукомплектування ядерних боєзарядів стратегічних наступальних
озброєнь, які ще залишилися на її території, проводилися в Росії. У цьому Україна буде
наполягати на застосуванні до стратегічних боєзарядів процедур контролю за
розукомплектуванням і знищенням, які вже здійснюються стосовно тактичних боєзарядів.
Сьоме. Україна неодноразово пропонувала розпочати своїм партнерам переговори з
метою укладення домовленостей про розподіл лімітів та обмежень стратегічних
наступальних озброєнь, встановлених Договором про СНО для колишнього Радянського
Союзу, які, згідно статті ІІ Лісабонського протоколу, мають досягнути між собою Бєларусь,
Казахстан, Російська Федерація і Україна.
Досі вони проведені ще не були, але Міністерство сподівається, що остання
пропозиція, з якою Українська сторона виступила цього приводу, дозволить найближчим
часом розпочати відповідні переговори з Російською Федерацією.
Восьме. Україна не несе відповідальності за рішення, які призвели до дислокації на
її території колишнім СРСР третього по кількості міжконтинентальних балістичних ракет
стратегічного ядерного угрупування в світі. Але замість реальної допомоги у ліквідації МБР
разом з ядерними боєголовками вона отримує лише «негативні» стимули приєднатись до
ДНЯЗ та знищити ядерну зброю.
Україна має здійснювати багатомільярдні програми ліквідації стратегічних
наступальних озброєнь, забезпечення їх ядерної безпеки, соціальної реабілітації і
влаштування тих, хто сьогодні несе бойове чергування з цими озброєннями (а це є не
соціальною, а і проблемою знову ж таки ядерної безпеки.)
На це від інших країн Україна не отримала жодного центу.
Складається враження, що Україна має сама нести всі матеріальні витрати по
знищенню ракетно-ядерних арсеналів, а також ризик екологічної катастрофи в разі
ймовірних аварій, і все це – на фоні кризової ситуації, що склалася в її економіці.
У зв’язку з цим Українська сторона була б вдячна, якби Україні була запропонована
реальна допомого в їх знищенні. При цьому слід виходити з того, що стратегічні ядерні
озброєння, дислоковані в Україні, становлять загрозу не тільки з точи зору їх застосування
за прямим призначенням, але і екологічну загрозу Україні і всьому світу.
Дев’яте. Міністерство завжди готове оперативно надавати посольствам,
акредитованим в Україні, необхідні роз’яснення стосовно позиції України з питань
приєднання до ДНЯЗ та ратифікації Договору про СНО, а також з більш загальних проблем
підтримання міжнародної безпеки та роззброєння, змісту заяв Міністра закордонних справ
та інших членів Уряду України.
Міністерство надало інструкції посольствам України стосовно встановлення
постійного контакту з цих питань з міністерством закордонних справ держави перебування і
розраховує, що відповідні інструкції отримають також і посольства іноземних держав в
Україні.
Київ, 11 грудня 1992 року.

