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Міжнародне визнання України
Визнання отримане

Канада

Польща

Росія

Відправила посланців для
підтвердження позиції Київа
щодо ядерної зброї, контролю
озброєнь, НБСЄ та інших
міжнародних угод.
Висловила надію, що Україна
буде дотримуватись вимог
НБСЄ, контролю озброєнь та
угод щодо прав людини.
Запропонувала, щоб умовою
дипломатичного визнання
були повага Україною прав
людини та прав меншин,
відкриті кордони,
відповідальний контроль за
ядерною зброєю. Був
призначений посол.

Угорщина
Латвія
Литва
Болгарія
Визнання затримується
Австралія

Австрія
Чехословаччина
Естонія
Фінляндія
Франція

Німеччина

Індія

Спостерігає за українськими
міжреспубліканськими
зносинами та за контролем
ядерних озброєнь.
Буде діяти разом із країнами
ЄК.
Визнає в найближчому
майбутньому.
Чекає офіційного підрахунку
голосів.
Відкриє для початку
консульство і потім визнає
Україну.
Буде діяти разом із країнами
ЄК.
Відправляє спеціального
посланця, щоб обговорити
відшкодування
заборговонності і питання
ядерної зброї.
Заснує придставництво рівня
посольства.
Планує розпочати

Ізраїль
Японія

Румунія

Південна Корея

Швеція

Швейцарія
Тайвань
Сполучене
Королівство

консультації.
Спостерігає за позицією
України щодо
розповсюдження ядерної
зброї та економічних реформ.
Висловила готовність
встановити відносити, але
питання територіальних
претензій Бухареста
лишається дратівливим.
Буде діяти вслід за “іншими
азіатськими країнами.”
Хоче, щоб Київ висловився
про підтримку НБСЄ,
розброєння та безядерного
статусу.
Очікує голосування в
федеральному кабінеті.
Пришвидшить свої зусилля,
але оголошення вийде “у
відповідний час.”
Порадиться із Союзниками.
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