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Ukrainian transcript: 
 
В Україні державна мова – українська.  Раніше в Автономній Республиці Крим 
було дві державні мови, так как ми автономні – це була російська та українська.  
Потім російську скасували, але зараз ходять розмови про те, що російська нібито 
має бути знову ж таки державною мовою у Автономній Республиці Крим, томущо 
всі люди всі, всі без виключення говорять російською.  Я не зустрічала тут жодної 
людини, котра б говорила українською.  На мою думку, хоча б в ций області 
повинна наша держава зробити, ввести до державних мов – російську мову.  

 
Говорячи про, взагалі, склад нашого правління, того як організована наша держава, 
я можу сказати, що Україна є унітарною державаю.  В ній є 24 області та 
Автономна Республика Крим, тобто 25 адміністративних одиниць.  В кожній з яких 
є свій губернатор, який може приймати рішення на рівні власної області, але такі 
глобальні рішення він має согласовувати з президентом України.  Тобто є 
президент України, є прем’єр-міністр України та міністри з різних напрямів таких 
як інфраструктура, зв’язок, здравоохорона, освіта, культура та інші напрямки.  
Україна є президенсько-парламентською республикою, тобто окрім президента у 
нас ще є парламент, так би звана Верховна Рада, яка має законодавчу владу.  Тобто, 
вона видає закони.  Та в нас ще є суд, який займається судовими реформами, тобто 
я маю на увазі суд на рівні держави.  

 
Президентом Україні зараз є Віктор Янукович і напрям його діяльності, він такий 
дуже розповсюджений, тобто він намагається влаштувати гарні стосунки з Росією і 
робить для цього все можливе.  Тобто він часто від’їжджає у відрядження до 
Москви, до Санкт-Петербургу.  Що з цього вийде ми подивимось через кілька 
років.  Також і водночас він часто буває в Європі і цим показує, що Україна вона 
така продвинута держава і в неї є народ, який є активним і знає чого він хоче, чого 
він прагне.  Я вважаю, що курс такий правильний, і з цього має щось вийти і 
обов’язково вийде. 

 
В нас є багато партій, тобто багатопартійна система в парламенті.  Є одна головна, 
тобто партія, в який є президент наш.  Зараз це партія Регіонів, так звана.  Є 
офіціальний опонент.  Зараз це БЮТ, або партія Батьківщини Юліі Тимошенко, яка 
також балотувалася на пост президента та яка була прем’єр-міністром колись, але 
зараз за якісь злочинні деяння її віддали під суд.  І знову ж таки подивимось, що з 
цього вийде.  Там безліч... п’ять або шість партій, які при голосуванні теж набрали  
достатню кількість голосів.  Вони також мають право голосу або меншу.  Я 
вважаю, що гарно що присутні декілька партій і рішення приймається більшістю 
голосів, тобто всі мають змогу сказати про те, що вони думають, про те що вони 
вважають, і просто представити інтереси народа в нашому парламенті.  І тому 



Україна має жити ліпше просто з кожним роком, не знаю що з цього знову ж таки 
вийде.  

 
 

English translation: 
 

The official language of Ukraine is Ukrainian.  Earlier, in the Autonomous Republic of 
Crimea1 there were two official languages – Russian and Ukrainian.  Later, Russian was 
abolished.  However, now they are saying that Russian might be [made] an official 
language of the Autonomous Republic of Crimea again, because everybody there, with 
no exceptions, speaks Russian.  I have not met a single person there who speaks 
Ukrainian [as their primary language].  To my mind, at least in this district, the 
government should reintroduce Russian as an official language.   

 
Speaking in general about the organization of our country, I can say that Ukraine is a 
unitary state.  It includes 24 districts and the Autonomous Republic of Crimea, so in total 
25 administrative units.  Every unit has its own governor, who can make decisions in that 
district but has to confer with the president of Ukraine to make more comprehensive 
decisions.  So, there is a president and a prime minister of Ukraine, as well as the 
ministers in various areas such as infrastructure, communications, health, education, 
culture, and others.  Ukraine is a presidential-parliamentary republic.  Therefore, in 
addition to a president, there is a parliament called the Verkhovna Rada that has 
legislative power; it issues laws.  We also have a court that deals with judicial reforms, I 
mean a supreme court. 

 
The current president of Ukraine is Viktor Yanukovych2.  His activity is very extensive:  
he is trying to build a good relationship with Russia and does everything he can to 
accomplish that.  I mean that he often makes business trips to Moscow and to Saint 
Petersburg.  We will see in a few years what will happen.  Also, at the same time he often 
travels to [Western] Europe.  He shows that Ukraine is a developed country and that 
people are active here and know what they want to achieve.  I believe that he is on the 
right course, and something will come out of it for sure. 

 
Our parliament has a multi-party system.  There is one leading party to which our 
president belongs.  Now, it is the Party of Regions.  There is an official opponent [party].  
Now, it is BYuT, or Bloc “Fatherland” of Yulia Tymoshenko.  She [Yulia Tymoshenko] 
also ran for president and used to be the prime minister.  However, now she has been 
brought to court for some criminal actions.  Again, we will see what happens later.  There 
are countless… about five or six [other] parties that also receive enough votes during the 
elections.  So, they also have votes [in the parliament].  I think it is good that several 
parties are present and that decisions are made based on the majority of votes.  So, 
everybody has a chance to say what they think and believe, and also to represent the 

                                                 
1 The Autonomous Republic of Crimea is a sub-national unit of Ukraine which is located in the south of 
Ukraine, on the Crimean peninsula. 
2 This interview was filmed in 2011. 
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interests of [different] people in our parliament.  Therefore, Ukraine is supposed to 
improve every year, and again, I do not know what will happen in the future.   
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