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Незаконна окупація Росією у 2014–2021 рр. частини території Української держави – Автономної Рес-
публіки Крим (далі – АР Крим) і м. Севастополя стала першою спробою у післявоєнній Європі здійсни-
ти анексію. Ці дії поклали початок збройній агресії РФ проти України і наочно продемонстрували, що 
держава-агресор брутально порушує свої зобов’язання за українсько-російськими та багатосторонніми 
угодами, зокрема за Меморандумом про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Догово-
ру про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештським меморандумом). Тим самим Росія похитнула 
всю систему міжнародного правопорядку, яка виникла після Другої світової війни для запобігання ши-
рокомасштабним конфліктам. 

Дії держави-агресора мають цілу низку глобальних і локальних негативних наслідків. Серед 
них масштабні, систематичні та системні порушення прав людини і громадянина на тимчасо-
во окупованій території та колективних прав етнічних спільнот Криму. Серед останніх найбіль-
шої дискримінації від російської окупаційної влади зазнають корінний кримськотатарський 
народ і громада етнічних українців Криму. 

Уточнімо, що громадяни України різного етнічного походження, які проживають у Криму і 
складають абсолютну більшість його населення, є українцями – представниками української 
політичної нації. Дії окупаційної влади грубо порушують їхні права, зокрема, через примус до 
громадянства, нав’язування російського законодавства, призов до армії держави-агресора, 

Військовослужбовці сил спеціальних операцій Росії поруч із захопленою ними Верховною Радою АР Крим, кінець лютого 2014 р. 
Джерело: https://dyvys.info/2019/02/27/yaki-svyata-vidznachayut-27-lyutogo-imenyny-narodni-prykmety/
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обмеження громадянських і політичних прав тощо. Вагому частину українців у Криму склада-
ють етнічні українці, тобто ті громадяни, які є такими за етнічним походженням і/або самоусві-
домленням. Російський окупаційний режим здійснює порушення їхніх прав і як громадян 
України, і як представників громади етнічних українців. Остання є другою за чисельністю ет-
нічною спільнотою в АР Крим і м. Севастополі. 

У зв’язку з цим важливо зробити попередню оцінку стану громади етнічних українців Криму 
на момент анексії, вплив політики окупаційного режиму та можливі наслідки окупації для неї, 
ефективність реагування на цю проблему органів влади України й українського суспільства, 
міжнародного співтовариства. І на підставі цієї інформації запропонувати державі, інститутам 
громадянського суспільства та міжнародному співтовариству деякі заходи для захисту колек-
тивних прав громади етнічних українців Криму.

СТАН ГРОМАДИ УКРАЇНЦІВ КРИМУ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ (1991–2014 РР.)

Праукраїнці та окремі українські громади почали з’являтися в Криму ще у Середньовіччі, 
але суттєво збільшилася їхня кількість у ХІХ ст. На початку ХХ ст. вони становили приблизно 
десяту частину кримського населення і стали третьою за чисельністю етнічною спільнотою. 
На межі ХІХ і ХХ століть кримські українці почали утворювати свої культурницькі, громадські та 
політичні організації. На новий рівень їхня консолідація вийшла у бурхливий період війн і ре-
волюцій 1917–1920 рр., коли український національний рух набув масовості та виникла структу-

Українська маніфестація у Севастополі, 1917. 
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ра самоорганізації вже регіонального рівня – Крайова українська рада в Криму (1918–1920 рр.). 
Після захоплення регіону більшовицькою Росією і встановлення тоталітарного комуністично-
го режиму її діяльність вимушено припинилася. У 1920-х рр. українське життя в Криму тривало 
в окремих культурницьких, економічних та громадських організаціях, було створено кілька 
десятків українських шкіл, у 1930 р. на півночі півострова був утворений український націо-
нальний Ішунський район. Проте вже в 1930-х рр. його ліквідували, практично в усіх школах 
викладання українською мовою було припинено, а частину українських активістів репресува-
ли. За часів німецько-румунської окупації кримські українці частково відновили свої культурні 
та освітні інституції, брали участь у підпільних організаціях національної і прорадянської орі-
єнтації, за що піддавалися переслідуванням нацистами. Після передачі у 1954 р. Кримської об-
ласті із РРФСР до складу УРСР чисельність та вага у кримському населенні українців зросли, 
хоча повноцінно їхні культурно-освітні потреби влада не задовольняла.  

На початку 2014 р. у момент російської агресії громада етнічних українців Криму була те-
риторіально розпорошеною (лише у двох районах з 14-ти районів і 11-ти міст автономії вони 
були найбільшою етнічною спільнотою) та слабко консолідованою в організаційному та ідей-
но-культурному плані. Загалом вона склалася з двох частин – власне кримської (в автономії) і 
севастопольської. В 1990-х рр. у АР Крим декілька разів проходили конгреси українців Криму, 
проте постійних органів етнічного самоврядування, на кшталт кримськотатарських, вони не 
утворили. Подібною ситуація була й у Севастополі, хоча конгреси українців міста проходили 
до нападу Росії на Україну в 2014 р. більш регулярно. Такий стан громади етнічних українців 
виник значною мірою через специфічні етнодемографічний склад кримського населення й 
етнополітичну ситуацію на Кримському півострові, відсутність повноцінної інфраструктури 
для задоволення етнокультурних потреб українців Криму в радянський час і національну по-
літику комуністичного режиму загалом, також через брак розуміння проблем та потреб цієї 
спільноти центральною владою незалежної України, а відтак і адекватної державної політики.

Крим є найбільш специфічним у етнодемографічному сенсі регіоном України, оскільки на 
його території проживає корінний кримськотатарський народ, етнічні українці складають 
меншість кримського населення, найчисленнішою групою кримчан є етнічні росіяни. Лише 
у двох адміністративно-територіальних одиницях держави – АР Крим і м. Севастополі – етніч-
ні українці не становлять більшості. До окупації, за результатами Всеукраїнського перепису 
2001 р., загалом росіяни (58,5%, 1180,4 тис. осіб), українці (24,4%, 492,4 тис. осіб) та кримські та-

Перший Всекримський конгрес українців (1992), у якому взяло участь понад 1000 делегатів, пройшов у 
Сімферополі під гаслом «Крим – Україна – Європа»
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тари (12%, 243,4 тис. осіб) складали 95% населення АР Крим1. Значною мірою саме від їхньої 
взаємодії залежить стабільність цієї адміністративно-територіальної одиниці, розвиток усіх її 
сфер. На початок 2014 р. кількість кримських татар орієнтовно збільшилася до понад 270 тис. 
мешканців, або до 14% мешканців автономії, та, ймовірно, незначно зменшилася частка та чи-
сельність представників двох східнослов’янських етносів. Дещо відрізняється етнополітична 
ситуація у Севастополі. За підсумками Всеукраїнського перепису 2001 р., серед севастополь-
ців етнічні українці були другою громадою (22,4%, 84,4 тис. осіб), росіяни складали 71,6%, або 
270  тис. осіб, а кримські татари – 0,7%, або 2,5 тис. осіб2. На момент початку збройної фази 
російської агресії кількість представників корінного народу зросла, проте, ймовірно, не пере-
вищувала 5 тис. осіб. 

Потенційно етнічні українці мали б виконувати роль стабілізатора міжетнічних відносин 
у автономії та природного чинника інтеграції у загальноукраїнське суспільство. До окупації 
українська етнічна спільнота Криму, на жаль, лише частково відігравала цю роль через слабкі 
консолідованість та політичну впливовість. У публічному житті вона поступалася не тільки чи-
сельнішим росіянам, а й кримським татарам. До того ж значна частка етнічних українців через 
відсутність з радянських часів повноцінної інфраструктури для задоволення етнокультурних 
потреб та інших негативних факторів не асоціювала себе з українською культурою, а деяка 
частина з них могла навіть підтримувати антидержавні ідеї.

У період незалежності України ефективної політики стосовно задоволення потреб та консо-
лідації етнічних українців Криму державна влада не виробила. Як регіональна меншина вони 
не отримували дієвої допомоги у задоволенні своїх потреб ані з боку офіційного Києва, ані з 
боку влади автономії. В результаті частина з них фактично асимілювалася в етнокультурному 
плані у російськомовну слов’янську спільноту. За результатами соцопитування Центру Разум-
кова, у 2008 р. помітна частка етнічних українців Криму віднесла себе до радянської та росій-
ської культурної традицій3. Варто зазначити, що такі культурні орієнтації не означали автома-
тично відсутність українського патріотизму в їх носіїв. У часи СРСР політика комуністичного 
режиму не давала повноцінної можливості багатьом етнічним українцям Криму зберігати і 
розвивати свою ідентичність. Значна частина російськомовних етнічних українців у 1990-х і 
2000-х рр. мала патріотичні переконання й була прихильна до європейського вибору. 

Етнічні українці, які мешкають у Криму, опинилися після 1991  р. у двозначній ситуації: з 
одного боку, вони є представниками титульного етносу держави, а з іншого – регіональною 
меншиною, потреби якої не задоволені. Такий «пограничний» стан виявився подвійним тя-
гарем: їм, з одного боку, не надавалася підтримка як представникам національних меншин, 
а з іншого – доводилося нести «психологічну відповідальність» за реальні, а головне – вір-
туальні прорахунки України в політиці стосовно іноетнічних кримчан (переважно штучно 
нав’язані російською пропагандою антиукраїнські уявлення). Це було емоційно та інтелек-
туально непросто, адже загальноукраїнська проблема адаптації етнічних росіян-громадян 
України до існування в незалежній державі, включення їх та носіїв радянської ідентичності 
в українську політичну націю потребувала часу та зусиль. Особливу складність вона має в 

1 Про кількість і склад населення Автономної Республіки Крим за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року. 
URL:  http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/crimea/ (дата звернення: 29.11.20.
2 Про кількість і склад населення Севастопольської міськради за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року. 
URL:  http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/sevastopol/ (дата звернення: 29.11.20).
3  Політичний портрет кримчанина очима соціологів. «Кримська світлиця». № 52,  26.12.2008. 
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автономії та м. Севастополі з їхнім специфічним етнічним складом і післявоєнним досвідом, 
коли в освітньо-культурній сфері було абсолютне домінування російської мови й культури 
(наприклад, наприкінці 1980-х рр. усі дитячі садки-школи-виші Кримської області були ро-
сійськомовними). 

Як відомо, консолідація українців в єдину націю триває, й одночасно в країні існують знач-
ні групи титульного етносу, які перебувають на різних рівнях націогенезу. Наприклад, у Га-
личині процес самоорганізації етнічних українців у частину української модерної етнонації 
відбувся ще на початку ХХ ст., а такий процес у АР Крим і м. Севастополі через несприятливі 
історичні обставини не завершився до початку російської окупації. Певною мірою в центрі 
країни, а особливо на півдні та сході помітні групи населення ідентифікують або принаймні 
ще донедавна ідентифікували себе, перш за все, як місцевих (наприклад, «донбасців», «оде-
ситів» чи «харків’ян») чи «радянських/совєтських людей». 

Такі прояви донаціонального і почасти домодерного мислення є поширеними й у Криму 
з поправкою на особливий етнічний склад та найбільшу совєтизованість регіону. По суті, 
після Другої світової війни Крим удруге зазнав, так би мовити, більшовицької «колонізації» 
чи етно-національної «реконструкції». На момент його звільнення у 1944 р. від німецьких і 
румунських військ чисельність кримчан порівняно з 1939 р. зменшилася майже у три рази. Зі 
злочинним тотальним виселенням комуністичним режимом з півострова кримськотатарсь-
кого народу, німців, італійців, вірмен, греків та болгар, знищенням нацистами або загибелі 
під час війни значної кількості євреїв, кримчаків, росіян, українців та представників інших 
етносів, які мешкали на півострові, Крим був заселений значною мірою переселенцями та 
відставниками. Серед останніх чимало було «ідейно загартованих» службовців каральних 
органів, військових і партійних функціонерів. Причому у вересні 1944 р. на засіданні Крим-
ського обкому ВКП(б) було повідомлено, що ЦК ВКП(б) ставить завдання зробити регіон 
«новим Кримом зі своїм російським устроєм»4. Ця постдепортаційна радянська доктрина 
«Російського Криму» не зникла повністю й після передачі Криму в 1954 р. до складу УРСР. 
Тому населення Кримської області наблизилося до мрії московських ідеологів про створен-
ня радянського народу з мовою Леніна та комуністичними переконаннями. 

Совєтизація для ідентичності українців Криму принесла дві загрози. Перша – це примусо-
во-добровільний відрив від національно-культурних традицій та заміна їх совєтсько-росій-
ськими. Серед післявоєнних переселенців сотні тисяч складали етнічні українці, проте СРСР 
не створив для них україномовної культурно-освітньої інфраструктури у вигляді дитячих 
садків-шкіл-ПТУ/технікумів-вишів, ЗМІ, закладів культури. Хоча в 1950-ті рр. у Сімферополі й 
відкрилися український театр, 3 україномовні школи-інтернати (за брежнєвських часів втра-
тили цей статус, а одну з них перетворили в школу для розумово відсталих дітей), став вихо-
дити україномовний варіант офіційної газети. Такі кроки мали, перш за все, демонстратив-
ний, а не системний характер: повноцінної інфраструктури для україномовного культурного 
простору не існувало. В результаті етнічним українцям нічого не лишалося, як переходити 
на «мову міжнаціонального спілкування» СРСР. 

4 Бекірова Ґ. Пів століття опору: кримські татари від вигнання до повернення (1941–1991 роки). Нарис політичної історії. Київ: Критика, 2017. С. 119.



ГРОМАДА ЕТНІЧНИХ УКРАЇНЦІВ КРИМУ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ ГРОМАДА ЕТНІЧНИХ УКРАЇНЦІВ КРИМУ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ

9ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ДОПОВІДЬ ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ДОПОВІДЬ

Друга проблема совєтизації для українців – це нерідко агресивне налаштування hомо sove-
ticus до української ідентичності. Приховано в радянських переконаннях було закладено не-
сприйняття багатьох її аспектів як «буржуазного націоналізму», з відповідними поведінкови-
ми наслідками. Неподоланість радянської спадщини ще до окупації Росією Криму проявляла-
ся у побутовій ксенофобії, яка, своєю чергою, накладалася на відверте пропагування останні 
понад 20 років перед анексією російських шовіністичних ідей у автономії і Севастополі. По-
казовою є багаторічна пропаганда українофобських ідей однією з найтиражніших газет авто-
номії «Крымская правда», квінтесенцією позиції якої стали рядки її головного редактора про 
те, що ніяких української мови та українського народу не існує. Спроба активістів української 
громади автономії ще у мирний час відстояти у суді в Криму честь і гідність державної мови 
та свого народу наштовхнулася на сліпоту української Феміди. Ба більше, вже у період неза-
лежної України у Сімферополі ім'ям цієї одіозної газети назвали вулицю. Загалом ситуація у 
кримських ЗМІ для утвердження української етнічної ідентичності протягом багатьох років ще 
до збройного нападу Росії на Україну була несприятливою. Показовий факт: за результатами 
аналізу Євпаторійським центром регіонального розвитку нетолерантних висловлювань у 29 
кримських друкованих ЗМІ з жовтня 2010 р. до березня 2011 р., виявилося, що об’єктом мови 
ворожнечі у 51,6% (109 згадувань) стали українці. 

2 клас середньої школи № 23 м. Севастополя (нині не існує), 1959 р. Фото із особистого архіву Ф. Чемоданової. 
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Ця проблема, ймовірно, була дещо менше характерна для наукового середовища, ніж для 
мас-медійного. Хоча були скандальні випадки, коли у суспільному дискурсі автономії поши-
рювалися псевдонаукові ідеї, що спотворювали етно- і націогенез українців, іноді – відвер-
то ксенофобського характеру. Так, наприклад, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
політичних наук ТНУ ім. В. Вернадського А. Нікіфоров у 2008 р. у публічній доповіді під час 
«Російських вівторків» у Сімферополі висунув тезу: «Ни один из существующих на территории 
государства Украина русских субэтносов не является источником вредоносной этнической 
мутации, тиражирование которой получило название «украинизации». Ее источником 
является «украинская политическая элита». Именно она, всегда ориентируясь на внешний 
заказ, навязывает на 90 процентов русскому населению государства Украина украинский 
язык, украинскую (напрочь лживую) версию общерусской истории, украинский вариант 
церковной организации православных верующих, украинский образ жизни (теневой), и 
образ действий («стиль Мазепы») и образ мысли (двуличие на базе «двуязычия»). ...При этом 
следует иметь в виду, что метастазы «украинизации» охватили ВСЕ регионы, составляющие 
государство Украина». Разюча абсурдність цих тверджень, їхня повна відірваність від реалій 
і сучасних наукових підходів, здобутків у царині етно- і націогенезу обернено пропорційна їх 
шкідливості для підтримання міжетнічної злагоди та стабільності в Криму та Україні загалом. 

Одним із наріжних каменів агресивного ставлення значної частини кримчан до української 
ідентичності є міф про «насильницьку українізацію Криму». Попри існування певних реальних 
проблем, все ж політичні маніпулятори з проросійського табору та Росії під цю категорію лад-
ні були підігнати ледь не всі прояви української етнічної та загальногромадянської національ-
ної ідентичності. Для них жупел «насильницької українізації» був зброєю як проти етнічного 
українства, так і консолідації української політичної нації. Варто зазначити, що їм, на жаль, вда-
лося досягти успіху у пропагуванні в Криму цієї ідеї. Так, наприклад, у 2008 р., за підсумками 
соцопитування Центру Разумкова, 75,2% кримчан повністю або частково погодилися з твер-
дженням про «насильницьку українізацію», хоча серед прихильників цієї думки 81% особисто 
не стикався з фактами дискримінації за національною ознакою5.

Отже, формування модерної громади етнічних українців Криму ще до окупації відбувалося 
у несприятливому морально-психологічному кліматі, а також за умов слабкої представлено-
сті в органах влади та органах місцевого самоврядування як спільноти (етнічні українці були 
в структурах виконавчої і представницької влади, але не як представники своєї громади) й 
дуже обмеженого доступу до фінансових і матеріальних ресурсів. У цьому плані українці авто-
номії опинилися в найменш сприятливій ситуації серед трьох найбільших кримських етнічних 
спільнот. 

Запровадження у національне законодавство категорії «меншина в меншині», розробка та 
втілення заходів, спрямованих на створення умов для повноцінного задоволення етнокуль-
турних потреб та консолідації українців АР Крим та м. Севастополя, могло б перетворити їх на 
фактор стабілізації етнополітичної ситуації на півдні держави, зменшення ризиків сепаратиз-
му та нейтралізації негативного зовнішнього впливу. Проте ні на рівні концептуальних підхо-
дів, ні на рівні практичної політики розвиток і цілеспрямована підтримка громади етнічних 
українців Криму не стали частиною державної етнополітики України у доокупаційний період.

Попри це, у 1991–2013 рр. суттєво зросла свідомість багатьох етнічних українців Криму, вини-
кла їхня політична, посилилися наукова і мистецька еліти, йшов процес розбудови інститутів 
5 Політичний портрет кримчанина очима соціологів. «Кримська світлиця». № 52,  26.12.2008.
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громадянського суспільства громади та її консолідації загалом, поширилася сфера викори-
стання української мови. Українці-активісти Криму накопичили у боротьбі за створення укра-
їномовних освітніх і медійних інституцій, інших структур громадянського суспільства досвід 
відстоювання етнокультурних прав та своїх інтересів. Загалом тенденція до, хай повільного, 
але поступового, зростання ваги кримської української громади була помітною.

СТРІМКЕ ПОГІРШЕННЯ СТАНУ ГРОМАДИ УКРАЇНЦІВ В ОКУПОВАНОМУ КРИМУ

Тривожні сигнали про погіршення стану української громади стали надходити одразу після 
початку російської спецоперації із окупації Криму. Вже 28 лютого 2014 р. з’явилася Заява укра-
їнців Криму – звернення до світової спільноти і народу України, в якій від імені українських 
громадських організацій і духовенства УПЦ Київського патріархату йшлося про те, що «тільки 
злагоджені кроки державної влади України та світової спільноти здатні запобігти діям розпа-
лювачів жорстокого громадянського протистояння та кривавого збройного міждержавного 
протистояння». Автори документа закликали, зокрема, український народ і владу Української 
держави гарантувати захист кримчан, ядерні держави-гаранти територіальної цілісності та 
безпеки України – відповідно до Будапештського меморандуму запобігти іноземному втру-
чанню у внутрішні справи України, а ООН та інші міжнародні організації – вплинути на пози-

Різдвяна хода, організована українськими активістами у Сімферополі, січень 2013 р. Фото А. Ковальського
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цію Росії щодо неприпустимості провокування сепаратизму в регіонах України. У зверненні 
також повідомлялося, що вже тоді йшли «прямі погрози українцям, що проживають в автоно-
мії, погрози тим, хто підтримав Євромайдан у Криму незалежно від національності»6. 

6 Як починалась анексія Криму войовничою Росією. URL: http://bilahata.net/yak-pochynalas-aneksiya-krymu-vojovnychoyu-rosijeyu/  (дата звернення: 
29.11.20).

Акція спротиву окупації 9 березня 2014 р. у Сімферополі. Фотографії Анастасії Магазової
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Після так званого референдуму в березні 2014 р. українські громадські організації Криму 
у відкритому зверненні зазначали, що сьогодні «на своїй землі й у своїй державі десятки ти-
сяч громадян України перебувають під загрозою новітнього геноциду, етноциду та етнічних 
чисток», а найгірше в Криму «почуває себе територіально розпорошене, зросійщене та не-
згуртоване українське населення». На думку авторів звернення, «в атмосфері розпалювано-
го войовничого російського шовінізму найбільш вразливими, незахищеними Українською 
державою в Криму виявилися українські патріоти, українська інтелігенція та військовос-
лужбовці. Лише впродовж двох тижнів у Сімферополі та Севастополі викрадено та зникло 
кілька десятків українських активістів, журналістів, громадських діячів і навіть священнослу-
жителів. … Сьогодні у громадських місцях та на вулицях небезпечно говорити українською 
мовою»7.

На різкі негативні зміни у становищі громади етнічних українців Криму після початку ро-
сійської спецоперації із окупації автономії і Севастополя одразу звернули увагу міжнародні 
організації. Вже 15 березня 2014 р. у доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав 
людини про ситуацію в сфері прав людини в Україні констатувалося, що найбільш вразли-
вими громадами АР Крим є кримські татари та українці. Вони змушені через залякування, 
відсутність безпечного середовища та утиски їхніх прав і свобод залишати власні домівки. У 
липні 2014 р. Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомила про посилення 
переслідувань і дискримінації українців, кримських татар і меншин на тимчасово окупованій 
території. Загрожене становище громади етнічних українців Криму через дискримінаційну 
політику РФ протягом 2014–2020 рр. регулярно відображалося у заявах міжнародних і пра-
возахисних організацій. Одним із таких документів є резолюція Парламентської Асамблеї 
ОБСЄ від 05.07.2016 р. «Порушення прав людини та основоположних свобод в Автономній 
Республіці Крим та місті Севастополь». У ній, зокрема, йшлося про зростання репресій, на-
сильства і дискримінації проти кримськотатарського корінного народу й етнічних українців, 
зокрема, викрадення, вбивства, тортури і жорстоке поводження, насильницькі зникнення, 
безпідставні арешти і затримання та тюремні ув’язнення.

У серпні 2017 р. Комітет ООН з ліквідації расової дискримінації у Заключних зауваженнях 
по Росії висловив занепокоєння з приводу обмежень на використання і вивчення україн-
ської мови після подій 2014 року в Криму. У 2020 р. комітет зазначив, що в Криму продовжує 
застосовуватися законодавство та адміністративні заходи, які дискримінують етнічні групи 
і корінні народи, зокрема, в питаннях громадянства, вивчення української мови, реєстрації 
релігійних спільнот8. 16 грудня 2020 р. Генеральна Асамблея ООН у оновленій резолюції «Си-
туація з правами людини в АР Крим та місті Севастополі, Україна» наголосила, що РФ про-
довжує дискримінацію кримських татар, українців та осіб, які належать до інших етнічних і 
релігійних груп, і відзначила зміну демографічного складу населення Криму та придушення 
національної ідентичності9.

Заяви цієї та інших авторитетних міжнародних організацій у 2014–2020 рр. фіксували ті самі 
тенденції.

7 Українські громадські організації Криму чекають захисту – заява. «День», 18.03.2014. URL: https://day.kyiv.ua/uk/news/180314-ukrayinski-gromadski-
organizaciyi-krimu-chekayut-zahistu-zayava  (дата звернення: 30.11.20).
8 Росія продовжує дискримінацію кримських татар і українців у Криму – комітет ООН. 11.01.2020. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2853807-rosia-
prodovzue-diskriminaciu-krimskih-tatar-i-ukrainciv-u-krimu-komitet-oon.html
9 Генасамблея ООН прийняла оновлену резолюцію про права людини в окупованому Криму. 16.12.2020. URL: https://lb.ua/news/2020/12/16/473229_genasambleya_
oon_priynyala_onovlenu.html
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ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ТА ВИТІСНЕННЯ З КРИМУ ОКУПАНТАМИ АКТИВІСТІВ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ КРИМУ 

Вкрай негативно на стані української громади Криму відбивається політика окупантів щодо 
витіснення її лідерів та активістів. Під тиском окупаційної влади на материкову частину Укра-
їни змушена була виїхати значна частина українських політичних та громадських активістів, 
викладачів і науковців, інша ж частина була піддана незаконним арештам і засудженням, а та-
кож затриманням і катуванням проросійськими парамілітарними структурами та російськи-
ми силовими структурами. Так, уже у березні 2014  р. були затримані так званою «кримською 
самообороною» й піддані жорстоким тортурам євромайданівці з кола громадсько-політичних 
лідерів української етнічної спільноти Криму – співкоординатор руху «Євромайдан-Крим», го-
лова Кримського центру ділового і культурного співробітництва «Український дім» А. Щекун і 
екс-голова Рескомлісу АР Крим А. Ковальський. 20 березня 2014 р. їх разом з іншими, незакон-
но затриманими в Криму, українськими громадянами обміняли на командира диверсійної 
групи офіцера ГРУ Генштабу РФ Р. Філатова, заарештованого на Херсонщині. 

Хода євромайданівців вулицями Сімферополя, листопад 2013 рік. Більшість українських активістів, які йдуть в перших рядах, вже наступного 
року була депортована або витіснена окупантами з Криму. Фото Анатолія Ковальського
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Декого з кримчан із чіткою громадянською позицією окупанти та їхні поплічники змушують 
силою та погрозами залишати власні оселі й виїжджати на вільну територію України. Так, 10 
березня 2014 р. у Балаклаві до квартири 63-річного євромайданівця, науковця І. Кирющенка, 
який напередодні брав участь у акції спротиву окупації у Севастополі, увірвалася група осіб із 
пов’язками «Російський блок» (ймовірно, бойовики незаконного парамілітарного формуван-
ня «батальйон «Російський блок») і примусила його з дружиною виїхати з Криму. У березні 
2014 р. також змушена була виїхати із Севастополя головний редактор севастопольського сай-
ту «Громадянська оборона» та директор пресцентру «ІРС-Севастополь» Т. Рихтун. Це сталося 
після того, як її побили та забрали камеру під час зйомок російських військових біля штабу 
ВМС України, а також захоплення «самообороною Севастополя» приміщень редакції «ІРС-Се-
вастополь»10.

11 березня 2014 р. у центрі Сімферополя особи з кийками, які назвалися «ростовскімі рєбята-
мі», знаходять у М. Вдовченка український прапор і конвоюють його до офісу партії «Російська 
єдність». Там євромайданівця б’ють і допитують, а пізніше відправляють до підвалу військово-
го комісаріату АРК, перетвореного на тюрму, де кілька днів піддають тортурам, психологічно-
му тиску та допитам.

Доля частини викрадених окупантами та їхніми поплічниками навесні 2014 р. активістів укра-
10 Ремовська О. «У місті масовано накручували страх»: журналістка Тетяна Рихтун про севастопольський спротив анексії. URL:   https://ua.krymr.com/a/u-misti-

Співкоординатор руху «Євромайдан-Крим» Андрій Щекун у лікарні після звільнення з полону. Березень 2014. 
Джерело: https://m.day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/andriy-shchekun-koli-kazhut-shcho-v-krimu-ukrayinskiy-ruh-slabkiy-ya-zaperechuyu
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їнської громади Криму та українських патріотів 
загалом склалася особливо трагічно. 7 берез-
ня 2014 р. у Сімферополі безслідно зникли єв-
ромайданівці, мешканці міста Рівне В.  Ващук 
та І. Бондарець, які приїхали з Києва підтрима-
ти cпротив окупації. 15 березня 2014 р. у Севас-
тополі люди у формі міліції вивели із квартири 
проукраїнського активіста, екс-співробітника 
СБУ В. Черниша, якого досі не можуть знайти. 
6 квітня 2014 р. у смт Новофедорівка Сакського 
району російський військовий у коридорі гур-
тожитку вбив пострілом у спину українського 
офіцера С.  Карачевського. 21 квітня 2014 р. у 
Чорноморському районі був на смерть заби-
тий, ймовірно, міліціонерами, які перейшли на 
бік окупантів, 16-річний М. Іванюк, який всюди 
розмовляв українською мовою.

Серед викрадених активістів були й ор-
ганізатори «Українського народного дому» 
Т. Шаймарданов та С. Зінедінов, які зникли на-
прикінці травня 2014 р. і досі не знайдені. Їхня 
організація, утворена в Сімферополі у лютому 
2014  р., займалася волонтерством і прагнула 
до збереження української культури11. 

Піддаються регулярному тиску активісти 
Українського культурного центру в Криму – 
організації, яку утворили активісти у 2015 р. з 
метою захисту української культури. Центр про-
водить культурницькі заходи і видавав невели-
ку україномовну газету «Кримський терен» без реєстрації в окупаційних органах влади. Росій-
ські силовики постійно переслідують активістів організації – їх викликають на допити, в їхніх 
помешканнях проводяться обшуки, в ході яких вилучається майно, частина членів УКЦ була 
піддана адміністративному і судовому переслідуванню. Мав місце факт побиття активіста УКЦ 
невідомими.  

У результаті цих дій окупаційного режиму більшість активістів УКЦ у Криму була змушена 
залишити власні домівки і виїхати на вільну територію України. Так, наприклад, у квітні 2018 р. 
старший помічник «прокурора» Сімферополя намагався допитати двох активісток центру про 
діяльність організації і випуск газети «Кримський терен», активістка центру О. Павленко після 
обшуків ФСБ у власній квартирі в Сімферополі у вересні 2018 р. виїхала до Києва. Тоді ж виму-
шено залишив Крим член УКЦ М. Батрак. А у листопаді 2018 р. обшук житла і вилучення майна 
відбулися у активістки центру Г. Балабан. 

masovano-nakruchuvaly-strakh/30458545.html
11 Шаймарданов Тимур Дамірович. URL:   http://ua.missingcrimea.tilda.ws/shaimardanov (дата звернення: 03.12.20).

Учасник українського спротиву окупації у Севастополі 
Василь Черниш, викрадений у березні 2014 року 
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У 2020 р. після допиту в ФСБ, під час якого пролунали погрози за участь у проукраїнських акці-
ях, змушена була виїхати із Севастополя на вільну територію України фотограф Т. Москаленко. Де-
які українці з Криму, котрі під загрозою затримання раніше виїхали на материк, ведуть наразі бо-
ротьбу за повернення батьківських прав, яких їх незаконно позбавила окупаційна адміністрація.

В рамках обмеження російською владою свободи слова в Криму страждають журналісти, 
зокрема представники української етнічної спільноти. Показовою в цьому сенсі є доля заслу-
женого журналіста України, відомого далеко за межами Криму, М. Семени, якого нелегіти-
мний російський суд у Сімферополі засудив у 2017 р. до 2,5 років умовно та заборонив вести 
публічну діяльність 3 роки за так звані «публічні заклики до порушення територіальної ціліс-
ності Росії» – він писав, що Крим є складовою частиною України. Серед інших фігурантами 
кримінальних справ з подібними звинуваченнями стали кримські журналісти А. Клименко та 
Г. Андрієвська, які раніше виїхали на материкову частину країни. Загалом відомо про кримі-
нальні справи, як мінімум, проти чотирьох осіб за твердження, що Крим є Україною12. В берез-
ні 2021 р. у Криму був затриманий журналіст-фрилансер проєкту «Крим.Реалії» В. Єсипенко, 
якому співробітники ФСБ підкинули гранату, а потім катували його електрострумом, поки він 
не «зізнався» у шпигунстві. 27 днів до журналіста не допускали адвокатів. Наразі окупаційна 
влада звинувачує його у незаконному виготовленні вибухового пристрою та зберіганні зброї.

Обмежує або забороняє окупаційна влада і використання української національної симво-
ліки – синьо-жовтого прапора, герба і гімну. Підконтрольні російській владі організації укра-
12 За шість років окупації правозахисники зафіксували понад 300 порушень прав журналістів у Криму. 21.02.2020. URL: https://zmina.ua/event/za-shist-rokiv-ok-

Михайло Батрак разом з однодумцями у День вишиванки був затриманий на півночі Криму російською поліцією нібито для з’ясування особи, 
хоча активісти Українського культурного центру мали з собою документи, 2015 р. 
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їнців принципово проводять публічні заходи без неї. Були випадки затримання за її викори-
стання. Так, 9 березня 2015 р. у Сімферополі російські силовики затримали організатора захо-
ду на честь річниці народження Т. Шевченка Л. Кузьміна та його учасників В. Шукурджиєва та 
О. Кравченка «за демонстрацію української символіки, яка не була зазначена в заявці на про-
ведення заходу»13. Суттєво й те, що окупаційна влада у той момент порушила і право на мирні 
зібрання, оскільки заборонила проводити урочистості у традиційному місці – біля пам’ятни-
ка Т. Шевченкові у парку Шевченка Сімферополя, а змусила вшановувати пам’ять видатного 
українця поруч із пам’ятником трьом граціям у Гагарінському парку. 12 березня 2015 р. «Заліз-
ничний районний суд» Сімферополя засудив трьох раніше затриманих активістів за викори-
стання синьо-жовтих прапорів і стрічок до 40 годин громадських робіт, а пізніше визнав вин-
ним ще одного учасника акції К. Абдуллаєва в порушенні регламенту проведення публічного 
заходу, оскільки він розгорнув прапор України з написом «Крим – це Україна»14. Після цього 
інциденту Л. Кузьмін втратив роботу вчителя, а невдовзі його побили невідомі. О. Кравченко і 
В. Шукурджиєв у 2015  р. були вимушені виїхати з Криму. 

У 2016 р. у Севастополі був жорстоко побитий за використання символіки одного з українських 
добровольчих батальйонів І. Мовенко.  Пізніше він був підданий переслідуванню ФСБ, заарешто-
ваний за коментарі у групі «Крим – Україна» в соціальній мережі «ВКонтакте» й у травні 2018 р. 
засуджений до 2 років позбавлення волі «за публічні заклики до екстремістської діяльності». У 
червні «суд» вирішив вважати покарання умовним з випробувальним терміном в один рік15. 

upacziyi-pravozahysnyky-zafiksuvaly-ponad-300-porushen-prav-zhurnalistiv-u-krymu/
13 Суд Криму назвав прапор України забороненою символікою. «Кореспондент», 12.05.2015. 
URL: https://ua.korrespondent.net/ukraine/3489952-sud-krymu-nazvav-prapor-ukrainy-zaboronenoui-symvolikoui 
14 У Криму напали на проукраїнського активіста. ZIK, 18.04.15. URL: https://zik.ua/news/2015/04/18/u_krymu_napaly_na_proukrainskogo_aktyvista_582345
15 У Севастополі випустили з СІЗО активіста Мовенка, засудженого за звинуваченням в екстремізмі в соцмережах. Детектор медіа, 29.06.18. URL: https://detector.

У 2007 р. Микола Семена був визнаний кращим журналістом Криму. Під час російської окупації він був засуджений на умовний термін та отри-
мав заборону на професію. Фото с сайту «Крим. Реалії» (https://ua.krymr.com/a/photo-khto-takyi-mykola-semena/30611533.html)
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Постраждав за використання українського прапора, який майорів над його будинком навіть 
після анексії, та проукраїнську позицію загалом мешканець с. Серебрянка Роздольненського 
району, фермер і український активіст В. Балух. Після неодноразових спроб залякати його ро-
сійські силовики у грудні 2016 р. підкинули українцю зброю й у 2017 р. засудили за її зберігання. 
Пізніше засудили вдруге за нібито напад на начальника СІЗО і збільшили термін ув’язнення 
до 5 років. На знак «презирства до окупаційного режиму» В. Балух 14 березня 2018 р. оголосив 
голодування, яке тривало 205 днів і під час якого він втратив понад 30 кг ваги тіла. До голоду-
вання приєдналися деякі інші українські політв’язні російських тюрем, першим серед яких був 
кінорежисер з Криму О. Сенцов.

У вересні 2019 р. під час обміну українських заручників на російських військових злочинців 
та їхніх поплічників Росія віддала Україні групу політв’язнів, серед яких були В. Балух, О. Коль-
ченко та деякі інші представники української громади Криму. Проте у 2020 р. на окупованому 
півдні України Росія продовжила незаконно переслідувати та ув’язнювати її представників. 
Так, у Росію, ймовірно, в СІЗО «Лефортово» (Москва), було незаконно перевезено 64-річну 
мешканку Севастополя Г. Долгополу, яку ФСБ затримала у 2019 р. за сфабрикованим звинува-
ченням у державній зраді. У квітні 2020 р. у Феодосії ФСБ затримало 60-річного К. Ширигіна 
за сфабрикованим звинуваченням у шпигунстві. У червні 2020 р. були затримані В. Хорошаєв, 
Лагутін, А. Кулієвич, Решетниченко, яких силовики РФ звинувачують у підготовці теракту у Сім-

media/community/article/138949/2018-06-29-u-sevastopoli-vipustili-z-sizo-aktivista-movenka-zasudzhenogo-za-zvinuvachennyam-v-ekstremizmi-v-
sotsmerezhakh/

Політв’язень Володимир Балух під час 205-денного голодування у російській в’язниці, 2018 р. Фото Олександра Сургана з сайту «Крим. Реалії» 
(https://ua.krymr.com/a/vladimir-balukh-borotsya-za-ukrainu/29449431.html)
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ферополі, зв’язках з «радикальними українськими формуваннями», пропаганді екстремізму 
та закликах у соціальній мережі до порушення територіальної цілісності Росії (ймовірно, до 
повернення Криму Україні). У вересні 2020 р. були затримані мешканець Євпаторії та одесит 
О. Долженков за звинуваченнями у закликах повернути Крим Україні (зокрема, були знайдені 
листівки такого змісту). 

 
Одним з яскравих прикладів політично мотивованих переслідувань стало засудження у бе-

резні 2021 р. на 5 років колонії суворого режиму О. Приходька за сфабрикованими звинува-
ченнями у «підготовці терористичного акту, виготовленні й незаконному зберіганні вибухо-
вих речовин». Цей представник української громади мешкав у с. Оріхове Сакського району 
і відверто демонстрував свою проукраїнську позицію. Ще у 2019 р. його затримали, а потім 
незаконно вивезли з Криму на територію держави-окупанта.

Зазначимо, практично всі позбавлені свободи силовими структурами Росії представники 
української громади Криму піддаються нелюдському поводженню або тортурам. Так, напри-
клад, у 2020 р.. під час затримання в Криму К. Ширинзі пошкодили щелепу, а тому йому встав-
ляли зуби у СІЗО «Лефортово» (Москва) за фінансової підтримки українських дипломатів. Не-
законно вивезений з Криму в слідчий ізолятор № 1 Ростова-на-Дону політв’язень О. Приходь-
ко, який має низку хронічних захворювань, утримувався у камері з пацюками, а неодноразові 
прохання його адвоката надати медичну допомогу ігнорувалися. Лише втручання українсько-
го омбудсмена у момент критичного погіршення здоров’я політв’язня у листопаді 2020 р. до-

Політв’язень з Криму Олег Приходько на незаконному судовому засіданні в Росії, червень 2020 р. 
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помогло почати лікування. Родичі політв’язня В. Дудки також повідомляли про несвоєчасне 
надання йому медичної допомоги.

 Нелегітимні російські суди в Криму не забезпечують права на справедливий суд. Дуже ча-
сто у політично мотивованих справах проти активістів української громади Криму та взагалі 
громадян України правилом є фальсифікація доказів і справ загалом, використання показань, 
отриманих у результаті тортур, максимальні строки покарання. У тюрмах Росії ставлення до 
українських політв’язнів є особливо жорстоким, характерним є часте використання штрафних 
ізоляторів, ненадання медичної допомоги, нацьковування адміністрацією кримінальників на 
них. Про це свідчать як уже звільнені політв’язні (наприклад, О. Кольченко, В. Балух), так і ті, хто 
перебуває за ґратами.

ПОРУШЕННЯ ПРАВ УКРАЇНЦІВ НА СВОБОДУ СОВІСТІ В КРИМУ 

Загалом владні структури РФ і так званої Республіки Крим з 2014 р. взяли курс на ліквідацію ін-
ституцій української/україномовної освіти, культури і ЗМІ в Криму, заборону діяльності українських 
політичних і більшості громадських структур, а також на переслідування тих конфесій, де серед 
парафіян переважають українці. Найбільшими і найважливішими для української громади Криму 
є ПЦУ і УГКЦ. Ось тільки деякі приклади порушення їхніх прав. 

У 2014–2020 рр. постійно піддавалися тиску з боку російських силових структур і парамілітарних 
організацій, органів влади Росії та її окупаційної адміністрації священики та архієрей Кримської 
єпархії Української православної церкви Київського патріархату (після об’єднавчого православно-

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент біля захопленої російськими військовими церкви Св. Покрови 
у сел. Перевальне Сімферопольського району, 2014 р. 
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го собору – автокефальної Православної церкви України) Климент. Уже влітку 2014 р. йому було 
спалено дачний будинок у с. Мраморному під Сімферополем. Окупаційна адміністрація здійснює 
пресинг на мирян і священників цієї конфесії, зокрема, ФСБ неодноразово намагалася завербува-
ти кліриків Кримської єпархії. У результаті тиску з моменту окупації кількість структур цієї конфесії 
в Криму різко скоротилася (станом на 2020 р.) з 46 релігійних громад, 2 братств і 1 монастиря до 
7 громад (4 постійно функціонують у Сімферополі, Сімферопольському районі, Євпаторії, Білогір-
ську; 3 – на непостійній основі в Первомайському та Роздольненському районах), а священників – з 
25 до 4 осіб (ще один клірик час від часу відвідує окупований Крим для проведення служб). Велику 
частину культових приміщень було відібрано силовим шляхом або із застосуванням адміністра-
тивних і квазісудових процедур (з використанням нелегітимних судових установ). Зокрема, через 
тиск на суб’єктів господарювання, які надавали приміщення в оренду для культових потреб, та 
парафіян УПЦ КП/ПЦУ загалом закрили парафії у Керчі, Красноперекопську і Саках. 

Як мінімум, у чотирьох випадках приміщення храмів (дві церкви в Севастополі та одна у с. Пере-
вальному Сімферопольського району) і єпархіального управління у Сімферополі були захоплені 
силою, причому в останньому випадку із застосуванням насильства до архієпископа Сімферополь-
ського і Кримського Климента. Храм Святої Покрови у Перевальному, під час захоплення якого, 
зокрема, побили вагітну дружину священника, у подальшому був переданий УПЦ Московського 
патріархату на умовах надання допомоги у «патріотичному вихованні» військовослужбовців оку-
паційних військ Росії16. Настоятель цієї церкви І. Катькало через погрози і порушення окупаційною 
владою кримінальної справи за сепаратизм був змушений разом з родиною виїхати з Криму. Інші 
представники кліру УПЦ КП/ПЦУ у зв'язку з загрозою фізичної розправи також вимушені були ви-
везти жінок і дітей з окупованої території.  

У лютому 2015 р. де-факто влада Сімферополя висунула претензії щодо повернення управлін-
ням Кримської єпархії земельної ділянки під будівництво кафедрального собору, де ще до війни 
було встановлено освячений хрест. На незаконно відібраній у церкви землі спочатку планували 
звести будинки для співробітників «управління ФСБ РФ по Республіці Крим та Севастополю», по-
тім – віддати її іншій конфесії.

У 2015 р. окупаційна влада розпочала судову процедуру позбавлення УПЦ КП/ПЦУ Кафедраль-
ного собору святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги у Сімферополі та примі-
щень, де розташовано Управління Кримської єпархії УПЦ КП/ПЦУ. Такі дії, зокрема, порушують рі-
шення Верховної Ради АРК від 16.05.2001 р. про передачу будівлі у безоплатне користування УПЦ 
КП до 2050 р. 31 серпня 2017 р. на виконання рішення так званого «суду» були захоплені примі-
щення єпархіального управління. У червні 2019 р. окупаційний «суд» у Криму ухвалив рішення з 
вимогою до ПЦУ остаточно звільнити приміщення Кафедрального собору в Сімферополі. 4 серп-
ня 2020 р. Верховний Суд РФ відмовився переглянути рішення про виселення громади ПЦУ з 
Кафедрального собору в Сімферополі. Це свідчить про послідовний курс окупаційної влади на 
примусове позбавлення ПЦУ можливості користуватися приміщенням та дискримінацію вірних 
ПЦУ загалом.

15 травня 2020 р. нелегітимний «Євпаторійський міський суд» виніс рішення, яким зобов’я-
зав ПЦУ знести храм у Євпаторії. Документ передано митрополиту Клименту лише 22 липня, 
аби унеможливити подання апеляції на це рішення. 

16 «Крым без правил. Тематический обзор ситуации с правами человека в условиях оккупации». Специальный выпуск. Религиозная оккупация: притеснение Укра-
инской православной церкви Киевского патриархата в Крыму / Под общей ред.: С. Заец, Р. Мартыновский, Д. Свиридова. Киев, 2018, С. 39. 
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Фактично, станом на 2020 р., ПЦУ мала змогу використовувати 9 приміщень, оформлених 
безпосередньо на Кримську єпархію. Керівництво останньої вимушено було звернутися до 
Європейського суду з прав людини щодо порушення прав вірян. Під час окупації клір ПЦУ в 
Криму надає морально-психологічну підтримку кримським політв'язням-громадянам Украї-
ни, тому у червні 2019 р. митрополит Київський і всієї України Епіфаній призначив архієпи-
скопа (нині митрополита) Климента головою Православної місії допомоги жертвам пору-
шення прав людини та особам, позбавленим волі. 

Всупереч міжнародному праву Росія після анексії Криму висунула вимогу релігійним ор-
ганізаціям перереєструватися до 1 березня 2015 р. Кримська єпархія УПЦ КП, яка з 15 груд-
ня 2018 р. є частиною єдиної в Україні помісної автокефальної православної церкви – ПЦУ, 
принципово відмовилася це робити, що призвело до втрати її структурами правосуб’єктно-
сті в очах окупаційної адміністрації і, відповідно, до неможливості укладати угоди, відкривати 
рахунки в банках та здійснювати інші важливі для повноцінного функціонування дії. До того 
ж з початком окупації, зазначають правозахисники, на територію Криму поширилася росій-
ська політика нетерпимості до християнських конфесій (за винятком православної церкви 
Московського патріархату), що призвело до значного погіршення стану УПЦ КП (нині ПЦУ) 
на півострові17.

В умовах, коли окупаційна влада у 2014 р. заборонила в Криму діяльність українських полі-
тичних структур і більшості громадських організацій, у складі яких більшість становили етніч-
ні українці (регіональні організації Української республіканської партії, Української народної 
партії, Української республіканської партії «Собор», Всеукраїнського товариства «Просвіта» 
тощо), структури УПЦ КП стали основною організацією, в якій українці могли гуртуватися 
для задоволення своїх духовно-культурних та мовних потреб. До анексії Криму орієнтовно 
десята частина кримчан декларувала відданість цій церкві (за даними соцопитування Цен-
тру Разумкова, у 2008 р. 11% кримчан були вірянами УПЦ КП18). За оцінкою правозахисників, 
політика Росії «призвела до суттєвого зменшення чисельності релігійної групи» – парафіян 
Київського патріархату в Криму і «сформувала тенденцію для її знищення». «Дії російської 
влади є проявом дискримінації за ознакою національності, оскільки для мешканців півос-
трова належність до УПЦ КП – це один із небагатьох доступних способів зберегти українську 
ідентичність», переконані правозахисники19. Певним фактором, що стримує окупаційний ре-
жим від повного знищення Кримської єпархії УПЦ КП, є функціонування структур РПЦ на 
вільній території України. Процес утвердження помісної автокефальної Православної цер-
кви України, який приводить до переходу в її склад усе більшої частини парафій УПЦ МП, 
несе ризики повної заборони окупаційною адміністрацією цієї конфесії в Криму.

Другою за кількістю вірян, більшість яких становили етнічні українці, релігійною спільно-
тою в Криму був Кримський екзархат Української греко-католицької церкви (далі УГКЦ), який 
до початку 2014 р. мав статус Кримського деканату Одесько-Кримського екзархату УГКЦПісля 
окупації автономії та Севастополя частина греко-католиків, як і вірян УПЦ КП, змушена була 
залишити Крим. Ще частина через релігійні обмеження, встановлені Росією (потреба кожно-
му парафіянину зареєструватися, заборона на участь у богослужіннях непарафіян, заборона 
проводити богослужіння поза межами храму тощо), фізичний та інший тиск перестали відві-
17 «Крым без правил. Тематический обзор ситуации с правами человека в условиях оккупации». Специальный выпуск. Религиозная оккупация: притеснение 
Украинской православной церкви Киевского патриархата в Крыму / Под общей ред.: С. Заец, Р. Мартыновский, Д. Свиридова. Киев, 2018, С. 39.
18 Кримська єпархія УПЦ КП. URL:  https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8 (дата звернення: 02.12.18).
19 «Крым без правил. Тематический обзор ситуации с правами человека в условиях оккупации». Специальный выпуск. Религиозная оккупация: притеснение Укра-
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дувати церкви УГКЦ. За інформацією кліру УГКЦ, під час так званої «російської весни» ставле-
ник Росії на чолі кримської влади С. Аксьонов заявляв, що в Криму греко-католицької церкви 
не буде20. 

15 березня 2014 р. у Севастополі бойовики «самооборони» викрали під час богослужіння свя-
щенника парафії Успіння Пресвятої Богородиці Севастополя, головного військового капелана 
Кримського екзархату УГКЦ Миколу Квича. Російські спецслужби піддали його допиту та фі-
зичному тиску, а окупаційна влада погрожувала судовим переслідуванням. Після звільнення 
священнику вдалося виїхати з Криму. У Сімферополі було здійснено напад на приватний буди-
нок, де розташована каплиця УГКЦ. На о. Ігоря Гавриліва, який на початку 2014 р. був деканом 
Кримського деканату УГКЦ, чинився тиск з метою його переходу до УПЦ Московського патріар-
хату. Всі греко-католицькі священники змушені були вивезти свої родини з Криму, а потім і самі 
виїхати. У грудні 2014 р. Ватикан призначив пароха євпаторійської громади о. Богдана Костець-
кого делегатом пастирського округу Католицької церкви в Криму для вірян східного обряду і 
він повернувся на окуповану територію. Окупаційна влада не дозволила Кримському екзархату 
УГКЦ перереєструватися за законодавством держави-окупанта. Було заявлено, що назви «укра-
їнська» та «греко-католицька» у «російському» Криму неможливі21. 

Після зустрічі президента РФ і Папи Римського Франциска у 2015 р. українським греко-ка-
толикам запропонували перереєструватися за російським законодавством, але не як частина 
УГКЦ. У 2016 р. парафії цієї церкви у Севастополі, Керчі, Ялті, Сімферополі та Євпаторії вимуше-
но перереєструвалися як екзархат, який безпосередньо підлягає Ватикану, – Католицька цер-
ква візантійського обряду. У її парафіях, окрім релігійних відправ, віряни відзначають україн-
ські національні та державні свята. 

У 2017 р. окупаційна влада зареєструвала як «місцеві релігійні організації» 5 парафій «като-
лицької церкви візантійського обряду» в Євпаторії, Керчі, Сімферополі, Ялті та Севастополі. 
Втім, служили в них лише два священники. Для порівняння – до війни в Криму функціонувало 
11 парафій УГКЦ, у яких служили 5 священників.

Попри вимушений компроміс з окупаційною владою, греко-католики в Криму й надалі за-
знають тиску. Наприклад, у 2016  р. греко-католицьку громаду в Євпаторії позбавили примі-
щення для каплиці у бібліотеці центральної курортної поліклініки, яке вони тривалий час ви-
користовували, а у 2017 р. «Ленінський районний суд» у Севастополі призупинив на два тиж-
ні діяльність греко-католицької громади за те, що служби проводив священник-громадянин 
України без патенту держави-окупанта або дозволу на працю. Самого клірика депортували із 
забороною в’їзду на територію РФ і окупованого півдня України. 

Греко-католицькі парафії окупаційна адміністрація піддає штрафам. Так, наприклад, навесні 
2019 р. греко-католицьку парафію в Севастополі було оштрафовано за відсутність вивіски з пов-
ною назвою релігійної організації на будівлі храму, а у жовтні 2020 р. «мировий суддя» наклав за 
аналогічне «порушення» на ялтинську греко-католицьку громаду штраф у розмірі 30 тис. рублів.

инской православной церкви Киевского патриархата в Крыму / Под общей ред.: С. Заец, Р. Мартыновский, Д. Свиридова. Киев, 2018, С. 39.
20 «Кожен парафіянин УГКЦ у Криму має дати свої паспортні дані», – священник про законодавство РФ.  URL: http://religionpravda.com.ua/2018/06/27/%D0%B
A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%  (дата звернення: 02.12.20).  
21 Солончак В. «Ничего украинского здесь не будет»: проблеми греко-католицької громади Криму. 19.03.21. Сайт «Голос Криму». URL: https://voicecrimea.com.ua/
main/articles/nichego-ukrainskogo-zdes-ne-budet-problemi-greko-katolicko%D1%97-gromadi-krimu.html
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Російське законодавство щодо свободи совісті й віросповідання порівняно з ліберальним 
українським є відверто дискримінаційним стосовно низки конфесій, тому поширення його 
дії на тимчасово окупований південь України призводить до порушень прав представників 
кримської громади українців та кримчан загалом. Так, наприклад, у 2017 р. Верховний Суд РФ 
визнав Церкву Свідків Єгови «екстремістською» та заборонив її діяльність. Росія розповсюди-
ла дію репресивного законодавства щодо цієї конфесії і на тимчасово окупований Крим, що 
призвело до припинення її публічної діяльності та кримінального переслідування її вірних. 
Серед них є, ймовірно, й представники української громади Криму – В. Сташевський і А. Ша-
блій, які притягаються до кримінальної відповідальності за ст. 282.2 КК РФ «Організація діяль-
ності екстремістської організації».  

Загалом законодавство РФ на тимчасово окупованій території Криму не забезпечує ані за-
хисту прав вірян на свободу совісті та віросповідання, ані прав релігійних організацій, навіть 
тих, що змушені були перереєструватися за законодавством держави-окупанта. В особливо 
складній ситуації опинилися релігійні організації, які таку процедуру не пройшли. Росія не 
дозволяє громадянам України в Криму, які відмовилися отримувати російські паспорти, реє-
струвати релігійні громади. 

 
ПОРУШЕННЯ ПРАВ ГРОМАДИ УКРАЇНЦІВ КРИМУ НА ДОСТУП ДО ОСВІТИ РІДНОЮ МОВОЮ

Ще більш гострою, ніж ситуація із задоволенням права на свободу совісті, є після окупації 
Криму проблема захисту права етнічних українців на освіту рідною мовою. 

Урок в україномовному класі загальноосвітньої школи № 4 м. Бахчисарай перед окупацією Криму (2013/2014 навчальний рік), Після окупації 
Криму у цій школі, як і більшості інших шкіл регіону, україномовні класи були ліквідовані. Фото А. Ковальського
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Напередодні окупації у АРК і Севастополі функціонувало 660 шкіл, із яких 7 мали статус 
україномовних. Усі школярі вивчали українську мову, 13,3 тисяч навчалися нею. 

Вже з осені 2014 р. кримські школи перевели на російські програми, у них перестали викла-
дати історію України та українську літературу, а у більшості випадків і українську мову. У «Кон-
ституції Республіки Крим», ухваленій у квітні 2014 р. нелегітимним кримським парламентом, 
державними мовами у «республіці» оголосили російську, українську і кримськотатарську. Про-
те відповідно до роз’яснень так званого «Міністерства освіти Республіки Крим» від 25 червня 
2014 р. № 01-14/382 «викладання та вивчення державних мов Республіки Крим (українська та 
кримськотатарська) не мають здійснюватися на шкоду викладанню та вивченню державної 
мови Російської Федерації», тобто російської. Представники окупаційної влади та підлеглих їм 
шкільних установ нерідко примушують батьків відмовлятися від навчання дітей українською 
та кримськотатарською мовами.  

Вчителів української мови та літератури змусили пройти перекваліфікацію й викладати ро-
сійську мову та літературу або звільнитися з роботи. 

У 2014 р. ліквідували кафедру історії України та факультет української філології Таврійського 
національного університету імені В. Вернадського, значну частину його викладачів скороти-
ли, у інших кримських вишах закрили кафедри української мови та літератури. Сам навчаль-
ний заклад у 2014 р. окупанти протиправно об’єднали з кількома іншими вишами й перейме-
нували на «Кримський федеральний університет імені В.І. Вернадського». 

Держава-агресор знищила у тимчасово окупованому Криму практично всі україномовні 
заклади освіти, які створювалися переважно з ініціативи та зусиллями кримської громади 
українців. Росія ліквідувала також абсолютну більшість із майже 400 україномовних класів, які 
функціонували в Криму у 2013/2014 навчальному році. 

Станом на кінець 2019 р. кількість учнів, які навчаються в Криму українською мовою, скоро-
тилася, за інформацією МЗС України, порівняно з доокупаційним періодом у 150 разів. На по-
чатку 2014 р. українською навчалося 7,3% школярів АРК, а у 2020/2021 навчальному році – лише 
0,1% (214 осіб). 

Росія на тимчасово окупованій території України продовжує політику, спрямовану на ство-
рення умов для асиміляції етнічних українців, адже на її території україномовні школи відсут-
ні, попри кількамільйонну українську діаспору, а також для зміни громадянської ідентичності 
громадян України в Криму.

Деякі освітні заклади, які носили імена українських діячів, перейменували. Так, наприклад, за-
гальноосвітню школу № 20 Феодосійської міської ради у сел. Приморське позбавили імені пое-
теси Олени Теліги, школу № 15 м. Ялти – імені поета й ялтинського лікаря Степана Руданського. 

Протягом перших років анексії автономії і Севастополя окупанти закрили абсолютну біль-
шість українських класів та скасували україномовний статус де-факто для всіх 7-ми таких шкіл 
у Криму (формально лишилася одна, проте моніторинг правозахисників і журналістів показує, 
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що навчання там відбувається російською мовою22). Під тиском змушені були звільнитися ди-
ректор НВК «Українська школа-гімназія» м. Сімферополя, заслужений працівник освіти Украї-
ни Н. Руденко та деякі інші педагогічні працівники. 

Міжнародний суд ООН під час розгляду позову України до РФ щодо порушення Конвенції 
про заборону расової дискримінації видав 19 квітня 2017 р. наказ, яким зобов’язав Росію за-
безпечити в Криму доступ до освіти українською мовою.

Росія у порушення міжнародного права не виконує наказ і продовжує знищення системи 
освіти для україномовного населення Криму. В результаті її дій кількість учнів, які навчаються 
українською мовою, зменшилася порівняно з 2014 р. на 98,4 %. Зауважимо, експерти зазнача-
ють, що статистика окупантів щодо української мови викладання може бути ще й завищеною. 
Де-факто Росія вже знищила систему україномовної освіти в Криму. 

ЗНИЩЕННЯ МІСЦЬ ПАМ’ЯТІ ТА КУЛЬТУРНИХ ЦЕНТРІВ УКРАЇНЦІВ КРИМУ

Є прояви антиукраїнської політики після окупації Криму у ставленні до місць пам’яті та назв 
публічних об’єктів. У Севастополі російська окупаційна влада демонтувала у квітні 2014  р. 
пам’ятники, пов’язані з історією України: прославленому флотоводцю початку ХVII ст. гетьману 
П. Сагайдачному і 10-річчю ВМС України. «В.о. губернатора» Севастополя,  екс-заступник ко-
мандувача ЧФ РФ С. Меняйло цинічно пояснив такі дії тим, що «Севастополь – гордість росій-

22 У Криму офіційно існує єдина українська школа: мову там не вивчають. Сайт «Українська правда». 01.01.2020. URL:  https://www.pravda.com.ua/
news/2020/01/1/7236355/

Пікетування проросійськими силами Української школи-гімназії 10.04.2014 у Сімферополі, яка визнавалася одним з найкращих загальноосвіт-
ніх закладів Криму. Вже з осені 2014 р. окупаційна адміністрація перевела більшість класів на російську мову викладання. 

Фото з сайту «Крим. Реалії» https://ru.krymr.com/a/25332798.html
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ських моряків» і нібито «інших моряків у Се-
вастополі ніколи не було». У цьому місті також, 
ймовірно, було демонтовано бюст Т. Шевчен-
ку на території захопленого окупантами шта-
бу ВМС України. Севастопольську гімназію 
№ 5 позбавили після окупації імені Л. Україн-
ки, а бюст видатної поетеси прибрали з холу 
навчального закладу. Батьки учнів школи ви-
явили, що його було пошкоджено – у погрудді 
з’явилися дірки23. 

Окупація Росією Криму у 2014  р. змусила 
відкласти на невизначений термін встанов-
лення пам’ятників Т Шевченку у Джанкої, за-
плановане восени 2013  р., та в селищі Ново-
озерному Євпаторійського регіону, звідки у 
2015 р. повідомили про демонтаж закладеного пам’ятного каменя24. 
23 У Севастополі «прострелили» пам’ятник Лесі Українці. 02.02.2016. Сайт depo.ua/ URL: https://www.depo.ua/rus/life/u-sevastopoli-prostrelili-pam-yatnik-lesi-
ukrayinki-02022016174200
24 Конашевич С. Історія та доля пам’ятників Шевченкові в Криму. 06.10.2020. Сайт «Голос Криму. Культура». URL: https://culture.voicecrimea.com.ua/uk/zloveshchye-
symvoly-ukraynskoj-okkupatsyy-istoriia-ta-dolia-pam-iatnykiv-shevchenkovi-v-krymu/

Демонтаж пам’ятника гетьману П. Сагайдачному у Севастополі, 
квітень 2014 р. 

Джерело:https://www.youtube.com/watch?v=Xa1yLuVMVyc&ab_
channel=ForPost-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%8

2%D0%B8%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%
BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F

Пам’ятник Тарасу Шевченку у Сімферополі до російської окупації деся-
тиліттями був місцем проведення публічних заходів української грома-

ди. Окупаційна адміністрація часто перешкоджає проводити у цьому 
місці. У 2016 р. на пам’ятнику з’явився тризуб і напис: «Слава Україні» 

Джерело: фейсбук сторінка «Кримські українці» https://www.facebook.
com/crimean.ua/photos/a.388276378003061/617027811794582/?type=3 
Пам’ятник Тарасу Шевченку у Сімферополі до російської окупації деся-
тиліттями був місцем проведення публічних заходів української грома-

ди. Окупаційна адміністрація часто перешкоджає проводити у цьому 
місці. У 2016 р. на пам’ятнику з’явився тризуб і напис: «Слава Україні» 

Джерело: фейсбук сторінка «Кримські українці» https://www.facebook.
com/crimean.ua/photos/a.388276378003061/617027811794582/?type=3
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Час від часу здійснюються словесні нападки на пам’ятники українським культурним діячам, 
встановленим у Криму. Особливо часто на монументи, присвячені Т. Шевченку. Проте ці випадки, 
скоріше, пов’язані із антиукраїнською істерією, яку насаджує російська пропаганда, аніж з прями-
ми вказівками окупаційної адміністрації. 

. А ось Український академічний музично-драматичний театр, розташований у центрі Сім-
ферополя, у листопаді 2014 р. за рішенням окупаційної адміністрації був незаконно позбав-
лений статусу українського і перетворений на «Державний академічний музичний театр Рес-
публіки Крим». Театр створювався у 1954 р. саме як український, і ще у березні 2014 р. ставив 
прем’єру вистави «Назар Стодоля» за твором Т. Шевченка до 200-річчя поета. У 2015–2020 рр. 
у його репертуарі не було жодної україномовної вистави. 

У 2014 р. обговорювалася ідея про перейменування Кримської республіканської бібліотеки 
імені І. Франка, проте частина громадськості виступила проти. У червні 2015 р. «депутат Дер-
жавної ради Республіки Крим» А. Жилін на «засіданні комітету з культури та питань охорони 
культурної спадщини» запропонував повернути кінотеатру в Сімферополі, який з 1950-х рр. 
названий ім’ям Т.Г. Шевченка, дореволюційну назву «Баян». Аргументував член президії Ро-
сійської общини Криму свою ініціативу тим, що Т. Шевченко – це «людина, яка була дуже воро-
жа Російській імперії і яка була прихильником національного руху в Україні»25. Члени комітету 
вирішили опрацювати це питання. Профільна комісія Сімферополя у червні 2015 р. також зая-
вила про підтримку ідеї Жиліна26, втім, її поки не реалізували.

У 2016 р. російська адміністрація Ялти закрила на ремонт Музей Лесі Українки, який має ав-
тентичні речі видатної поетеси та є відділом Ялтинського історико-літературного музею, через 
його аварійний стан. Українські інтелектуали тоді розцінили ці дії як замаскований крок до 
ліквідації центрів українського культурного життя, а засновниця музею поетеси С. Кочерга, яка 
вимушено залишила Крим, висловила побоювання, що музей можуть не відкрити або повні-
стю змінять його концепцію27.  Заклад не працює й досі.

25 Симферопольский кинотеатр хотят переименовать в «Баян». 16.06.2015. Сайт АТР. URL: https://atr.ua/news/124938-simferopolskij-kinoteatr-hotyat-pereimenovat-
v-bayan
26 Симферопольские власти выступили за «Баян». 27.06.2015. Сайт АТР. URL: https://atr.ua/news/127036-simferopolskie-vlasti-vystupili-za-bayan
27 Музей Лесі Українки в Ялті закрили, російська влада каже – на ремонт, письменники – назавжди. 15.03.2016. Сайт «Радіо Свобода». URL: https://www.
radiosvoboda.org/a/27613859.html

Незаконну назву Українського музично-драматичного театру у Сімферополі окупаційна адміністрація нанесла на фасад будівлі для 
загального огляду. Фото з сайту «Голос Криму» https://culture.voicecrimea.com.ua/wp-content/uploads/2020/10/7.jpg
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У нездоровій атмосфері окупованої території навіть приватний скансен «Музей української на-
родної архітектури і побуту «Рідне село» у Бахчисарайському районі, основу якого складають хати та 
інші споруди минулих століть із різних регіонів України, перейменували на «Славянскую деревню». 

ПОРУШЕННЯ ПРАВ УКРАЇНЦІВ КРИМУ НА ДОСТУП ДО УКРАЇНОМОВНИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ, ОБМЕ-
ЖЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Держава-окупант проводить послідовну політику ізолювання Криму від українського ін-
формаційного простору і витіснення із кримських мас-медіа української мови. Майже одразу 
після анексії Кримського півострова перестали виходити україномовні передачі на багатьох 
кримських телеканалах та радіостанціях, було значно скорочено їхній обсяг (наразі практич-
но відсутні) у ефірі ДТРК «Крим», «перереєстрованої» окупаційним режимом як Автономна 
некомерційна організація «Телерадіокомпанія «Крим». Загалом із понад 3000 регіональних і 
місцевих ЗМІ, які працювали в Криму перед окупацією, у 2015 р. окупаційна адміністрація пе-
ререєструвала за російськими законами лише десяту частину28, що звузило доступ до інфор-
мації етнічних українців та кримчан загалом. Вкрай негативно на задоволення інформаційних 
і культурних потреб етнічних українців впливає незаконне припинення російською владою 
ретрансляції в Криму українських телепрограм та радіостанцій, обмеження доступу на його 
територію української друкованої продукції та цілої низки українських сайтів. 

28 Ремовська О. «У місті масовано накручували страх»: журналістка Тетяна Рихтун про севастопольський спротив анексії. URL:   https://ua.krymr.com/a/u-misti-
masovano-nakruchuvaly-strakh/30458545.html

«Урочиста церемонія» за участю нелегітимного кримського спікера Володимира Константінова зняття україномовного дорожного знаку 
у листопаді 2014 р.Фото Шевкета Наматуллаєва. 

Джерело: https://autonews.autoua.net/novosti/10413-v-krymu-ostanutsya-ukrainskie-ukazateli.html
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Проблема не тільки в тому, що, наприклад, російські електронні ЗМІ незаконно використо-
вують частоти в Криму, які Міжнародний союз електрозв’язку виділив Україні. Головна про-
блема, що кримчани опинилися в інформаційному гетто, де російські ЗМІ нав’язують мето-
дами військової пропаганди спотворену картину світу. Її важливою складовою є демонізація 
України, її політичної системи та політичних сил, виховання неповаги до права українців ви-
бирати політичний устрій та вектор інтеграції, нетерпимості до багатьох проявів української 
ідентичності, часом до її заперечення загалом. 

Окупаційна влада формально оголосила про рівноправне використання в Криму україн-
ської, кримськотатарської і російської мов (надала їм статус «державних») і нібито толерує іс-
нування українських культурницьких структур, реєструє в містах Криму українські національ-
но-культурні автономії, дозволяє проводити підконтрольним організаціям українські фоль-
клорно-етнографічні заходи та деякі інші форми культурницької активності. Проте показово, 
що керівники так званої Республіки Крим у 2014 р. демонстративно і в урочистій обстановці 
знімали дорожні вказівники українською мовою, яку самі ж кілька місяців перед тим оголо-
сили «державною». Окупаційна влада майже цілком її витіснила з публічного простору в оку-
пованому Криму, зокрема, нею перестали здійснювати документообіг, проводити судові засі-
дання. 

 
МАНІПУЛЯЦІЇ ДЕРЖАВИ-ОКУПАНТА НАВКОЛО ПРОБЛЕМ УКРАЇНЦІВ КРИМУ

Українські національно-культурні автономії (далі – НКА) на тимчасово окупованій території 
АРК і Севастополя є значною мірою симулякрами інститутів громадянського суспільства етніч-
них українців Криму. Є підстави припускати, що вони контрольовані російськими спецслужба-
ми, і, поза сумнівами, їх інструментально використовує для своїх потреб російська влада,  зокре-
ма, для спроб легітимізувати та підняти явку на нелегітимні в Криму вибори Держдуми і прези-
дента РФ. Цікавий керівний склад та форми діяльності офіціозних НКА українців. У публічному 
просторі ідею їх створення ініціював у лютому 2015 р. кримський політолог, який у довоєнний 
час був радником С. Аксьонова, а зараз активно колаборує з окупаційною владою, заступник 

Скріншот сторінки сайту «Миротворець» про колаборанта Олега Усика. Джерело: https://myrotvorets.center/criminal/usik-oleg-vitalevich/ 
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голови «Громадської палати Криму» А. Форманчук. Цю пропозицію неоднозначно зустріла про-
російська громадськість, але згодом взяла на озброєння окупаційна адміністрація. 

Так, зокрема, на початку 2016 р. з’явилася інформація про реєстрацію НКА «Украинская общи-
на Крыма» у с. Донському Сімферопольського району. Варто зазначити, що задовго до анексії 
існувала громадська організація «Українська громада Криму». Її активісти змушені були виїха-
ти після 2014 р. з Криму і на материку стали співзасновниками Крайової ради українців Криму. 
Підконтрольну Росії організацію із протиправно привласненою назвою «Украинская община 
Крыма» (далі – УОК) очолив функціонер партії «Єдина Росія» Олег  Усик. Ще у грудні 2015  р. 
він потрапив у списки українського сайту «Миротворець» як «зрадник батьківщини, пособник 
окупантів, колаборант». ЗМІ повідомляли, що «на своїй сторінці у соцмережі «Одноклассники» 
«председатель украинцев Крыма» прославляє «защитников Новороссии», симпатизує «анти-
майдану», висловлює зневагу до української національної символіки, мріє про «звільнення 
«ДНР» і «ЛНР» від фашистської хунти» і підтримує вбивства прихильників української ідеї. При 
цьому українців він називає не інакше як «хохлами», а себе ідентифікує як «росіянина»29. На 
кількох сайтах з’явилися скріншоти з одіозними заявами О. Усика. 

Ймовірно, через витік цієї інформації у мас-медіа УОК у 2018  була перереєстрована. При-
кметно, що серед її засновників опинилися два керівники прокремлівської «Беларуської об-
щини Криму» Р. Чигринець і О. Осмоловський. Очолила УОК не настільки одіозна, як О. Усик, 
колаборантка – член «Єдиної Росії», активістка партійної молодіжної структури «Молода гвар-
дія» А. Гридчина. Проте суть діяльності цієї та подібних структур у Криму від рокировок функці-
онерів провладної російської партії на їх чолі не змінюється – їхня роль полягає у демонстрації 
нібито підтримки «представниками кримських українців» агресії Росії проти України, зокрема 
окупації Криму, а також показної «дружби народів» і маскування політики дискримінації укра-
їнської етнічної спільноти на тимчасово окупованій території, засудження дій української вла-
ди. Показово, до речі, що сторінки УОК та її керівниці у Фейсбуці ведуться російською мовою. 

З 2017  р. Росія прагне маніпуляції питанням етнічних українців Криму вивести на міжна-
родний рівень. Імовірно, саме подача Україною позову до Міжнародного суду ООН про дис-
кримінацію етнічних українців на тимчасово окупованій території автономії і Севастополя 
підштовхнула окупаційну адміністрацію до авантюри з розігруванням «української карти». У 
2017–2019 рр. у Сімферополі окупанти проводили за бюджетні кошти нечисленні заходи, які 
у пропагандистських цілях гучно назвали «з’їздами української діаспори». Ані кількісно, ані 
якісно вони не були схожі на традиційні заходи української діаспори. Так, за повідомленнями 
російських мас-медіа, у 2017 р. на «міжнародний з’їзд українців» з’їхалося «близько п’ятнад-
цяти» маргінальних діячів з Білорусі, Італії, Молдови, Латвії, Росії, вільної частини України та 
ОРДЛО. У 2018 р. їх було аж… 18. Для порівняння: на річний збір Світового конгресу українців 
у серпні 2017 р. прибуло до Києва понад 200 делегатів і гостей від українських організацій із 
32-х країн, а на установчому з’їзді цього конгресу в 1967 р. було понад 1000 учасників. Звісно, і 
якісний склад «з’їздів кремлівських українців» був сумнівним – окрім кількох «збитих льотчи-
ків» української політики та маловідомих українців діаспори, у них брали участь представники 
незаконних збройних формувань «ЛНР»/»ДНР» і особи, які входили до об’єднань… російських 
емігрантів. 

29 Оккупанты в Крыму создают декоративные «украинские общины» во главе с украинофобами. URL:  https://www.
blackseanews.net/read/113413 (дата звернення: 29.12.20).
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Проте Росія намагалася навколо цих заходів розгортати з допомогою ЗМІ та політиків цілі про-
пагандистські кампанії з антиукраїнськими меседжами. Наприклад, у 2017 р. т.зв. «глава Держко-
мітету Республіки Крим у справах міжнаціональних відносин» З. Смирнов гучно заявляв: «Саме 
тут (в Криму – А.І.) українська діаспора готова заявити всьому світовому співтовариству, що ки-
ївський режим не має права виступати від імені всього українського народу»30. Попри мізерну 
кількість, учасники «з’їздів» у Сімферополі, схоже, повністю впоралися із завданнями російських 
організаторів заходу і всупереч праву закликали визнати «возз’єднання Криму з Росією»31. 

У 2019–2021 рр. активізувалися спроби Росії використати в антиукраїнських пропагандист-
ських та політичних кампаніях голову «УОК» А. Гридчину. Цю «єдинороску» розкручують у ро-
сійських ЗМІ як представницю українців Криму, включили її до складу «Громадської палати 
Республіки Крим» і призначили керувати пропагандистськими – сайтом «Переяславська рада 
2.0», журналом та інформаційним агентством «Крим Сьогодні». Ці ЗМІ намагаються поширю-
вати російський пропагандистський наратив українською мовою, хоча очевидно, що їхні ма-
теріали перекладені, часто не дуже якісно, з російської. У 2019–2021 рр. Росія неодноразово на-
магалася використати керівницю «УОК» на міжнародних майданчиках, зокрема – на заходах 
ОБСЄ та ООН. Частину її виступів на цих форумах блокували представники України та інших 
цивілізованих країн, проте формат відеоконференцій у зв’язку з коронавірусом відкрив Росії 
нові можливості для маніпуляцій. Так, наприклад, у травні 2020 р. на неформальній відеокон-
ференції (за формулою Арії) Ради Безпеки ООН Гридчина розповідала про… занепокоєння 
процесом українізації та дискримінацією російської мови на території України32. Загалом очо-
лювана нею організація щорічно отримує мільйони рублів з бюджету на проведення полі-
тичних проросійських та українських етнографічних заходів. Характерною для ролі Гридчиної 
як транслятора російської пропаганди є її заява: «Крим повністю незалежний від України на-
завжди, варто Києву з цим змиритися»33.

Показовим щодо амбівалентності у ставленні до українців окупаційних органів влади є пу-
блічна заява у 2014 р. так званого віце-прем’єра Республіки Крим Д. Полонського щодо від-
сутності українців у Криму. Вона, ймовірно, була зроблена в контексті підготовки до прове-
дення окупаційною владою у жовтні 2014 р. перепису кримського населення. Сам цей захід 
виглядає не просто нелегітимним, а й маніпулятивним. Особливо стосовно етнічних україн-
ців. У березні 2015 р. окупаційна влада оголосила, що, за попередніми результатами перепису, 
в Криму у 2014 р. проживало 344,5 тис. представників цього етносу, що на… 40%, або 232 тис. 
осіб, менше показника 2001 р., зафіксованого у Всеукраїнському переписі34. Тобто частка ет-
нічних українців у кримському населенні нібито зменшилася за 13 років з 24,4% до 15,7%. На-
віть попри весь інформаційно-психологічний тиск на етнічних українців у Криму, масштабну 
антиукраїнську кампанію, розв’язану представниками окупаційної адміністрації, російських і 
кримських ЗМІ, оголошені цифри демографічної катастрофи українців не викликають довіри. 

30 СБУ стоит изучить, кто отправился в Крым на квазисъезд украинской диаспоры, – И. Ключковская.  10.10.17. URL:  http://zik.ua/
ru/news/2017/10/10/sbu_stoyt_yzuchyt_kto_otpravylsya_v_krim_na_kvazysezd_ukraynskoy_dyaspori_1183745 (дата звернення: 
29.10.18).
31 Украинцы ждут генсека ООН в Крыму: требуют опровержения голословных обвинений в «пытках». 10.10.17. URL: https://
nahnews.org/997165-ukraincy-zhdut-genseka-oon-v-krymu-trebuyut-oproverzheniya-goloslovnykh-obvinenii-v-pytkakh (дата звер-
нення: 29.10.18).
32 В ООН в эти минуты проходит неформальная видеоконференция Совета Безопасности – впервые с участниками из Крыма. 21.05.2020. URL: https://crimea.
sm.news/gridchina-napomnila-v-oon-o-diskriminacii-russkogo-yazyka-na-ukraine-9913/
33 Анастасія Гридчина: «Крим повністю незалежний від України назавжди». 
34 Перепись населения в Крымском федеральном округе (2014). URL:  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B (дата звернення: 29.10.20).
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Можна припустити, що вони мали так званий «програмувальний» характер – мусили переко-
нати хоча б частину українців утриматися від демонстрації власної ідентичності або перейти 
на російську тожсамість, а також – громадську думку у зменшенні частки етнічних українців 

серед кримського населення. Разюче низькою нібито виявилась і кількість носіїв української 
мови – рідною її назвали 3,3%, тоді як у 2001 р. таких кримчан було 10%35. 

Посилює підозри у фальсифікації результатів перепису порівняння двох цифр чисельно-
сті українців у Криму: оголошеної президентом РФ В. Путіним 18 березня 2014 р. у кримській 
(чи як ще її називають «кримсько-судетській») промові – 350 тис. осіб, і оприлюдненої за рік 
– 344,5  тис. осіб. Гра цифрами активно використовувалась у початковій фазі агресії Росії як 
важливий пропагандистсько-психологічний засіб перетягування тих, хто коливався, на бік 
Кремля, і спроб легітимізувати неправові дії в очах кримчан, російської, української і світової 
спільнот. Достатньо згадати оприлюднену під контролем Росії сепаратистськими органами 
влади цифру явки в Криму виборців на фейковий референдум 16 березня 2014 р. 82% й оцінки 
деяких українських експертів і правозахисників з оточення В. Путіна  – 30–40%.  

Власне, заяви В. Путіна призводять до суперечливості позиції органів влади РФ у питанні 
українців у Криму і в Росії. Президент РФ регулярно декларує тезу про те, що росіяни й укра-
їнці нібито є одним народом. За цією квазінейтральною формулою стоїть заперечення істо-
ричної, а відтак політичної, культурної і державної суб’єктності українського народу. В умовах 
яскраво вираженої персоналістської форми авторитарного режиму Росії слова її президента 
можуть важити для державного службовця РФ чи колаборанта більше, ніж російська норма-
тивно-правова база, де українці визнаються окремим народом. Представники окупаційної ад-
міністрації в Криму в 2014–2020 рр. неодноразово повторювали тезу про «один народ».

Показовою є відсутність реакції російських силовиків, які у багатьох інших випадках про-
сто вигадують прояви екстремізму, на відверті ксенофобські антиукраїнські заяви на тимча-
сово окупованій території. Так, наприклад, у травні 2017 р. директор Кримської філії Інституту 
країн СНД А. Нікіфоров у соціальній мережі Фейсбук написав, що «кожен, хто називає себе 
українцем, є хворим» і що активних українців треба «вбивати, як скажених псів»36. Активісти 
УКЦ у Криму звернулися до російських силовиків щодо цієї провокаційної заяви, яка де-факто 
розпалює міжнаціональну ненависть і містить прямий заклик до насильства, проте до від-
повідальності ніхто притягнутий не був. Звісно, це не поодинокий випадок, а прояв системної 
проблеми, адже мова ненависті використовується Росією для керування своїм суспільством і 
населенням тимчасово окупованих територій України. 

За підсумками аналізу Кримською правозахисною групою і Центром інформації про права 
людини мови ворожнечі в інформаційному просторі Криму з березня до вересня 2014 р. і з 
січня до липня 2017 р. було виявлено 718 випадків розпалювання ненависті. Досліджувалися 
інформаційні ресурси популярних російських і кримських ЗМІ, сайти «органів влади» Криму. 
Показово, що найбільше мову ворожнечі використовували проти українців (43% від усіх ви-
падків), яких найчастіше називали «бандерівцями», «фашистами», «карателями», «боевиками», 
35 Перепись населения в Крымском федеральном округе (2014). URL:  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B (дата звернення: 29.10.20).

36 Андрей Никифоров из Симферополя призывает к уничтожению украинцев как бешеных собак. Преподаватель, пропагандон 
пособник (2017). URL: https://twitter.com/crimeaua1/status/861520715622862848 (дата звернення: 29.11.20).



ГРОМАДА ЕТНІЧНИХ УКРАЇНЦІВ КРИМУ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ ГРОМАДА ЕТНІЧНИХ УКРАЇНЦІВ КРИМУ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ

36 ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ДОПОВІДЬ ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ДОПОВІДЬ

«волками в овечьей шкуре», «носителями трезуба в головах», «прихвостнями нацистов»37. Крім 

українців, найбільшим об’єктом ненависті були члени і прихильники Меджлісу, кримські тата-
ри, мусульмани, прибічники Євромайдану, віряни УПЦ КП. 

Інтенсивність використання мови ворожнечі коливається, проте вона залишається звичним 
явищем, адже її використовують представники так званої влади Криму, політики, місцеві жур-
налісти і проросійські активісти. Голова правління Кримської правозахисної групи О. Скрип-
ник, аналізуючи інформаційний простір окупованого Криму, зазначила: «…українці та україн-
ська влада завжди виставляються для кримчан російськими ЗМІ як якісь вороги, від яких є 
небезпека»38. Експерт пояснила, що це – мова ненависті, коли якась група людей зображується 
у негативному світлі, незважаючи на факти, а просто через відповідну установку. Для цього 
може бути використаний будь-який привід. Наприклад, під час епідемії COVID-19 у ЗМІ в Криму 
поширювалися меседжі «про українців, які везуть коронавірус», хоча це суперечило дійсності 
– важливою причиною зростання захворюваності був масовий приїзд до Криму громадян РФ, 
насамперед, з Москви.  

КОЛОНІЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ-АГРЕСОРА В КРИМУ ЯК ІНСТРУМЕНТ АСИМІЛЯЦІЙНОГО ТИСКУ

Вкрай негативно впливає на стан української етнічної спільноти Криму масове незакон-
не переселення Росією на тимчасово окуповану територію своїх громадян, які не знайомі з 
українським інформаційно-культурним простором та українськими реаліями загалом і є носі-
ями російських соціо-культурних стандартів і переважно авторитарних політичних цінностей. 
Лише, за офіційними російськими даними, протягом 2014–2020 рр. на Кримський півострів з 
РФ переселилося 205,6 тис. росіян, з яких до Севастополя – 88,5 тис. осіб. 

Експерти вказують, що ці цифри є явно заниженими. У Кримській правозахисній групі на-
голосили, що вони не враховують військовий контингент Збройних сил Росії та росіян, відря-
джених на окуповану територію39.  

У жовтні 2020 р. перша заступниця міністра закордонних справ України Е. Джапарова за-
явила, що до Криму з Росії переселилося не менше 500  тис. колоністів і «це є величезною 
загрозою національній безпеці України»40. За її оцінкою, Росія використовує демографічну чи-
стку – витіснення українського населення і заміщення його російськими колоністами – як вже 
«класичний» інструмент для приховування власних злочинів. Окупанти влаштовують для міс-
цевого населення психологічний терор, проводять свавільні арешти та систематичні обшуки з 
єдиною метою – залякати людей, позбавити їх волі на спротив та на самовираження.

Економічний експерт, співзасновник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Ю. 
Смєлянський вважає, що за сім останніх років до Криму незаконно переїхало понад пів міль-

37 Чуранова О. Керування ненавистю. Війна в телевізорі – на прикладі інформаційного простору Криму. «День», 30.03.18. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/media/
keruvannya-nenavystyu (дата звернення: 15.12.20).
38 Мілітаризована пропаганда і посилення мови ворожнечі проти українців – що відбувалося на травневі у Криму? 15.05.2021. URL: https://crimeahrg.org/uk/mili-
tarizovana-propaganda-i-posilennya-movi-vorozhnechi-proti-ukra%d1%97ncziv-shho-vidbuvalosya-na-travnevi-u-krimu/
39 Не менще, ніж 200 тисяч росіян переселилося до Криму за останні шість років – російська статистика. 06.01.2021. Сайт «Радіо Свобода». URL: https://www.
radiosvoboda.org/a/news-krym-pereselennia-rosiian/31036141.html
40 Джапарова заявляє, що в окупований Крим переселили вже пів мільйона росіян. 20.10.2020. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3120736-dzaparova-
zaavlae-so-v-okupovanij-krim-pereselili-vze-piv-miljona-rosian.html
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йона колоністів з Росії і населення окупованого півострова вже перетнуло межу у 3,1 млн осіб41 
(на момент окупації становило 2,3 млн осіб). 

Послідовна колонізація Росією своїми громадянами Кримського півострова з одночасним 
витісненням українського населення (за роки окупації автономію і Севастополь залишило, за 
різними оцінками, від 100 до 250 тис. громадян України) є прямим порушенням IV Женевської 
конвенції 1949 р. і Римського статуту, що відкриває перспективу розгляду цього правопору-
шення у Міжнародному кримінальному суді.

РЕАКЦІЯ ВЛАДИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ НА ДИСКРИМІНАЦІЮ
 РОСІЄЮ УКРАЇНЦІВ КРИМУ

Окупаційна політика Росії і, зокрема, дискримінація нею української етнічної спільноти 
вкрай негативно позначилися на стані української ідентичності в Криму, створили нові ме-
ханізми асиміляції українців. Об’єктивно оцінити масштаби цього процесу практично немож-
ливо, адже соціологія в авторитарному суспільстві, на яке перетворили окупанти кримське 
населення, не може повністю відобразити настрої людей. Втім, за підсумками соцопитування 
німецького Центру східноєвропейських і міжнародних досліджень (ZOiS), кількість кримчан, 
які ідентифікували себе у 2017  р. українцями, знизилася до 7,5% і ще 8% мали подвійну ет-
нічну лояльність, серед яких домінувала російсько-українська ідентичність42. За соцопитуван-
ням Центру Разумкова, у 2008 р. 24,9% кримчан ідентифікували себе як етнічні українці. Нехай 
зменшення їх чисельності у понад 3 рази є нереалістичним (частина людей у ворожому се-
редовищі може вимушено приховувати свою ідентичність), загальна негативна тенденція до 
посиленої русифікації українців у окупованому Криму є очевидною.

Пом’якшити критичну ситуацію для громади кримських українців могла б політика Української 
держави. У минулі роки певні, хай і вкрай недостатні, кроки в цьому напрямку робилися, – на-
правлення позову проти Росії до Міжнародного суду ООН щодо дискримінації етнічних українців 
Криму, часткове фінансування у 2014–2018 рр. загальнодержавної української газети «Кримська 
світлиця», яка з 1992 р. є основним періодичним виданням кримського українства, зусилля із за-
хисту кримських політв’язнів, зокрема й українців, тощо. Втім, на жаль, через дефіцит розуміння 
проблем громади українців Криму зусилля держави щодо захисту їхніх прав були недостатніми 
і непослідовними. Так, наприклад, у 2018 р. через позицію тодішнього керівництва Міністерства 
культури України, яке було одним із співзасновників газети, процес роздержавлення «Кримської 
світлиці» не вдалося провести вчасно, що призвело до втрати у 2019 р. редакцією приміщення, фі-
нансування з державного бюджету, реєстрації. Колективу журналістів довелося спільно з громад-
ськими організаціями-співзасновниками газети терміново перереєструвати видання та шукати 
кошти, щоб продовжити його роботу. Вже кілька років органи влади України не можуть вирішити 
питання передачі у постійне користування ПЦУ приміщення у Сімферополі, де розташовано со-
бор, церкву та єпархіальне управління. Таке рішення дозволило б ПЦУ ефективніше захищати 
його і права вірян у Криму в судах, адже цю будівлю намагається відібрати окупаційна влада.

Підтверджує дефіцит розуміння органами державної влади України проблем української 
громади Криму та шляхів її захисту й ухвалена у березні 2021 р. Стратегія деокупації і реінте-

41 Смєлянський Ю. Opus incolarum incrementam Crimean. 14.12.2020. Голос Криму. URL: https://voicecrimea.com.ua/main/articles/opus-incolarum-incrementum-
crimean.html?fbclid=IwAR3S8RxT8EGhC93-HMA-TchLhLuXpUs-ojh2dmWSyGoFIdgFSME9ApG2OIg; ініші статті цього автора.

42 Горюнова Є.  Руйнування  кримської ідентичності (23.05.18). URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/media/keruvannya-nenavystyu (дата 
звернення: 15.12.20).
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Представники українців Криму на VI Всесвітньому форумі українців, серпень 2016 р.
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грації АР Крим і м. Севастополя. Документ закладає підвалини для консолідованих дій органів 
влади з відновлення територіальної цілісності держави, містить низку вірних підходів. Його 
розробники прагнули комплексно підійти до питання деокупації та реінтеграції Криму, зокре-
ма, намагалися викласти завдання у етнополітичній сфері. Проте, на жаль, попри кричущість 
проблем кримських українців, у Стратегії є лише згадка про їх витискання з тимчасово окупо-
ваного Криму. Документ не пропонує органам влади та суспільству бачення шляхів захисту 
цієї дискримінованої спільноти, яка, вочевидь, потребує зараз і потребуватиме після деокупа-
ції спеціальних підтримувальних дій (позитивних дій, affirmativ action). 

Відсутність проактивної позиції держави щодо стратегічної підтримки громади кримських 
українців підштовхнула до більшої активності вимушених переселенців-українців Криму. Зав-
дяки їхнім зусиллям делегати VI Всесвітнього форуму українців у 2016 р. ухвалили спеціальне 
звернення до міжнародних організацій та громадськості, органів влади України щодо део-
купації і реінтеграції Криму, в якому, зокрема, йшлося й про захист прав громади кримських 
українців. Проведення частини кримських конкурсів з української тематики після початку 
агресії Росії на Україну було перенесено на материк – Всеукраїнський конкурс учнівської і 

Учасники публічного діалогу «100 років самоорганізації українців Криму»-активісти кримської громади українців, 29 серпня 2017 р., Софія 
Київська.  Фото Олени Лисенко
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студентської творчості «Змагаймось за нове життя!», присвячений Л. Українці (Полтава, Київ, 
Чернівці), і дитячий літературний конкурс імені кримського поета Данила Кононенка «Ми – 
діти твої, Україно!» (Київ). 

Один із старійшин української громади Криму, голова Кримської філії Наукового товариства імені Т. Шевченка Петро Вольвач показує учасни-
кам публічного діалогу «100 років першому з’їзду українців Криму» (Музей Української революції 1917–1921 рр., Київ, серпень 2018 р.) спецви-
пуск газети «Правда України», присвячений кримському українству

Учасники заходу із вшанування пам’яті голови Крайової Української Ради в Криму Павла Горянського (1878–1935 рр.) на його могилі, серпень 
2019 р., Київ
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Окрім підтримання культурної ідентичності, перед кримським українством гостро постає 
питання публічної самоорганізації. Тому в серпні 2017–2020 рр. у Києві з ініціативи Таврійської 
гуманітарної платформи, за підтримки інших організацій та активістів української громади 
Криму, які виїхали на материк, відбулася серія діалогів щодо досвіду самоорганізації крим-
ських українців сто років тому. Учасники цих заходів ініціювали проведення Дня боротьби за 
права громади українців Криму (проводиться громадськістю 28 серпня щорічно), надали ор-
ганам влади пропозиції щодо захисту прав та інтересів дискримінованої спільноти українців 
Криму, інформували українську та міжнародну громадськість про її стан, розпочали впорядку-
вання занедбаної могили голови Крайової української ради в Криму у 1919–1920 рр. П. Горян-
ського, яку розшукали на Лук’янівському цвинтарі в Києві. 

У вересні 2020 р. активісти громади, які вимушено виїхали або були депортовані окупанта-
ми на вільну частину України, вирішили відновити діяльність Крайової ради українців Криму 
(далі – КРУК). Це – інститут самоорганізації спільноти кримських українців, основними цілями 
якого є: захист прав та свобод українців Криму, їхня консолідація та зміцнення національної 
ідентичності, відновлення територіальної цілісності та утвердження державності України, роз-
виток державної мови, української культури, українського інформаційного простору на тери-
торії Кримського півострова та широке висвітлення ситуації в/та навколо окупованого Криму. 

Заснували КРУК представники понад 15 громадських об’єднань – відомі громадські діячі, 
журналісти, науковці, державні службовці, ветерани АТО, бізнесмени. Серед них: голова Крим-
ської філії Наукового товариства Т. Шевченка Петро Вольвач, координатор ГО «Таврійська гу-
манітарна платформа» Андрій Іванець, голова ГО «Євромайдан-Крим» Сергій Мокренюк, го-
ловний редактор газети «Кримська світлиця» Андрій Щекун, голова правління ГО «Кримський 

Частина учасників зібрання, яке відновило діяльність Крайової Ради Українців Криму, вересень 2020 р.
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центр ділового і культурного співробітництва «Український дім» Сергій Ковальський, пред-
ставник ГО «Українська громада Криму» Артем Хмеловський,  виконавчий директор ГО «Союз 
вимушених переселенців» Володимир Ляшенко, представник ГО «Центр громадянської про-
світи «Альменда» Марія Суляліна,  голова ГО «Кримська громада» Світлана Кузіна, член Націо-
нальної спілки фотохудожників України, член Королівського фотографічного товариства Вели-
кобританії Анатолій Ковальський, письменниця Олена Халімон. 

За піврічний період діяльності КРУК зуміла з метою захисту прав  своєї громади налагодити 
відносини з представниками законодавчої та виконавчої гілок влади, зокрема, Мінреінтегра-
ції України було передано задокументовані факти переслідувань вірян ПЦУ в Криму та списки 
осіб, які їх організовували та здійснювали, для накладання санкцій, Уповноваженому із захисту 
державної мови підготовлено інформацію про політику лінгвоциду, яку окупанти застосову-
ють до української мови та її носіїв у Криму, проведені переговори з міністром культури та 
інформаційної політики України О. Ткаченком та його заступниками. КРУКом було організо-
вано заходи із вшанування пам’яті уродженки Ялти, художниці, дисидентки А. Горської, крим-
чанина, героя російсько-української війни О. Балкового, Героїв Небесної Сотні. Представни-
ки КРУК брали участь у лобіюванні ухвалення рішення КМДА про створення інформаційного 
центру «Крим – це Україна!», в інформуванні іноземних держав та міжнародних організацій 
про стан громади українців та Криму загалом в умовах російської окупації. Представниками 
КРУК спільно з НДІ українознавства розроблено проєкт науково-дослідницької роботи з істо-
рії української етнічної спільноти Криму наприкінці XVIII – на поч. ХХІ ст., який був підтриманий 
МОН України. Навесні 2021 р. була утворена Рада ветеранів при КРУК, яка об’єднує близько 100 
кримчан-захисників України від збройної агресії Росії. 

Поки неможлива вільна самоорганізація в умовах окупації в Криму, представники крим-
ських українців змушені захищати права своєї громади на вільній території країни.

Отже, є потреба в активізації зусиль держави, української громадськості та міжнародно-
го співтовариства у захисті прав громади етнічних українців Криму та підтримці їхньої іден-
тичності. У цій справі є як перешкоди, так і сприятливі чинники. 

ПЕРЕШКОДИ
Зовнішні:
1. Протидія держави-агресора Росії заходам України щодо захисту прав і задоволення по-

треб етнічних українців Криму.
2. Дискримінаційна політика РФ стосовно української етнічної групи АР Крим і м. Севасто-

поля.
Внутрішні:
1. Нерозуміння необхідності захисту прав громади етнічних українців Криму з боку ча-

стини державного і політичного істеблішменту, експертів, суспільства, іноземних політичних 
акторів.

2. Обмежені фінансові ресурси України.
3. Законодавча та нормативно-правова неврегульованість статусу української етнічної групи. 

Правовим актам, які врегульовують питання формування і реалізації в Україні етнополітики, при-
таманні неадекватність термінологічного апарату, розмитість визначень функцій, цілей і напрямів 
роботи відповідних інститутів щодо захисту прав і задоволення потреб громади українців Криму.
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4. Можлива протидія консолідації етнічних українців Криму певної частини іншого насе-
лення Кримського півострова.

До зовнішніх сприятливих чинників можна віднести увагу частини міжнародних організа-
цій та експертів до проблеми дискримінації громади етнічних українців у Криму, а до внутріш-
ніх – сприяння цьому процесу частини громадянського суспільства України, його інтерес, згід-
но з даними соцопитувань, до стану кримського українства, привернення уваги українського 
суспільства і зовнішньої аудиторії до цієї проблеми керівництвом держави.

ВИСНОВКИ

У результаті агресії Росії проти України у 2014–2020 рр. і тимчасової окупації частини укра-
їнської суверенної території – АР Крим і м. Севастополь – під загрозою опинилося існування 
понад півмільйонної громади етнічних українців, яка є другою за розмірами етнічною спіль-
нотою в Криму. Окупанти взяли курс на її дискримінацію і поступову асиміляцію. У концеп-
туальних підходах російської влади до питання сутності українців ми бачимо на тимчасово 
окупованій території застосування двох підходів – дореволюційного великодержавного про-
єкту триєдиного російського народу, де вони розглядаються як частина великої російської 
етнонації (багаторазові заяви В. Путіна), і близького до радянського великодержавного під-
ходу, де український народ розглядається як формально суверенний, але на практиці його 
ідентичність та її прояви витісняються на маргінес. Етнонаціональна політика російської дер-
жави, яка практично не дає розвиватися на території федерації  повноцінним україномовним 
шкільництву і мас-медіа, обмежує процеси самоорганізації української діаспори, вже призве-
ла до широкомасштабної асиміляції українців у Росії. Так, якщо у 1989 р. на її території під час 
перепису було зафіксовано 4,4 млн українців, то за 21 рік – лише 1,9 млн осіб. 

Останні сім років РФ активно здійснює послідовну дискримінаційну політику стосовно 
українців на тимчасово окупованій території АР Крим і м. Севастополя, яка має ознаки етно- 
та лінгвоциду. Ця політика складається із:

– антиукраїнського інформаційно-пропагандистського тиску на кримське насе-
лення і створення українофобського морально-психологічного клімату на тимчасово 
окупованій території загалом: поширення негативного, іноді відверто агресивного 
ставлення до України, українського народу, його історичної і культурної суб’єктності, 
українських мови, культури, символіки, національної ідентичності загалом  (нерідко в 
умовах декларативної поваги до прав українців);

– незаконної штучної ізоляції Криму від інформаційно-гуманітарного простору 
України, створення «інформаційного гетто» для кримчан; 

– заборони діяльності українських політичних і більшості громадських структур;
– переслідувань, репресій або «витискання» з Криму лідерів та активістів громади 

українців Криму;
– обмеження права на свободу зібрань;
– де-факто обмеження права на використання української національної символіки;
– ліквідації інституцій української/україномовної освіти й культури;
– «топографічної дискримінації» (зміни назв частини об’єктів, пов’язаних із укра-

їнською культурою та історією) і демонтажу окремих пам’ятників, пов’язаних з історією 
України;

– дискримінації і переслідувань тих конфесій, переважну більшість парафіян яких 



ГРОМАДА ЕТНІЧНИХ УКРАЇНЦІВ КРИМУ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ ГРОМАДА ЕТНІЧНИХ УКРАЇНЦІВ КРИМУ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ

44 ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ДОПОВІДЬ ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ДОПОВІДЬ

становлять українці;
– різкого обмеження сфер і можливостей використання української мови у пу-

блічному житті, зокрема, у документообігу, судочинстві, освіті та мас-медіа;
– зміни етнодемографічного складу кримського населення через «вичавлювання» 

державою-агресором активних громадян України і масове переселення колоністів-грома-
дян РФ у Крим (за експертними оцінками, орієнтовно 500–800 тис. осіб), всупереч вимогам 

IV Женевської конвенції 1949 р. не змінювати склад населення на окупованій території.
Фактично нав’язування російським окупаційним режимом у Криму російських авторитар-

них порядків, соціокультурних стереотипів і спеціальних заходів, спрямованих проти україн-
ської ідентичності, штучний розрив ним зв’язків кримчан із вільною частиною України ство-
рюють у довгостроковій перспективі загрозу асиміляції значної частини української громади. 
Відповідно нагальним завданням Української держави, українського громадянського суспіль-
ства за підтримки міжнародного співтовариства є розробка і реалізація комплексу заходів 
для захисту і підтримувальних дій громади етнічних українців у періоди окупації, деокупації 
та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Для органів влади це завдання є конститу-
ційним, оскільки згідно зі ст. 11 Основного закону держава «сприяє консолідації та розвиткові 
української нації, її історичної свідомості, традицій і культури».

На сьогодні в України в умовах тимчасової окупації АР Крим і м. Севастополя обмежені мож-
ливості захисту прав і задоволення потреб цієї категорії громадян. Проте конституційним 
обов’язком і практичною потребою для органів влади є здійснення активної державної етно-
політики стосовно громади етнічних українців Криму. Причому це завдання, на наше глибоке 
переконання, має стратегічний характер.  

На першому етапі, в період тимчасової окупації Криму, державна політика щодо захисту 
прав і сприяння консолідації українців Криму може бути зосереджена, перш за все, на захо-
дах у сфері дипломатії, розробки нормативно-правових документів щодо цієї етнічної спіль-
ноти, задоволенні етнокультурних, духовних та інформаційно-освітніх потреб її представників 
на вільній території держави й у максимально можливих обсягах на Кримському півострові, 
захисті прав громади етнічних українців та її окремих представників, чиї права порушує оку-
паційний режим, у міжнародних судових інстанціях.

На другому етапі, в період реінтеграції Криму, державна етнополітика має бути спрямована 
на консолідацію кримської громади етнічних українців, реалізацію комплексу підтримуваль-
них дій для її розвитку і перетворення на один із факторів стабілізації суспільно-політичної 
ситуації.

ПРОПОЗИЦІЇ: 

З метою задоволення потреб і захисту прав громади етнічних українців АР Крим і м. Севас-
тополя, захисту прав і свобод її представників пропонуємо доручити:

а) у частині законодавчого врегулювання статусу громади етнічних українців Криму, захисту 
їхніх прав і потреб:

– Міністерству культури та інформаційної політики України, яке здійснює реалізацію дер-
жавної політики у справах міжнаціональних відносин, спільно з Міністерством юстиції Укра-
їни розробити зміни до законодавства щодо запровадження терміна «меншина в меншині», 
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зокрема, використовувати його при розробці проєкту Концепції державної етнополітики 
України;

– Верховній Раді України в разі внесення змін до Конституції України щодо статусу АР Крим 
розглянути доцільність гарантування представленості громади українців Криму в органах 
влади автономії;

б) у сфері міжнародних відносин:

– Міністерству закордонних справ України включити питання захисту прав та інтересів укра-
їнської громади Криму до порядку денного засідання «Кримської платформи», залучати пред-
ставників КРУК до участі у публічних заходах з питань відновлення територіальної цілісності 
України та активізувати роботу щодо оперативного реагування на порушення прав і свобод 
людини та громадянина, колективних прав етнічних спільнот на тимчасово окупованій тери-
торії; 

в) у сфері задоволення етнокультурних потреб: 
– Міністерству культури та інформаційної політики України і Міністерству з питань реінте-

грації тимчасово окупованих територій України на період деокупації та реінтеграції АР Крим і 
м. Севастополя розробити програму заходів із задоволення етнокультурних потреб та захисту 
прав громади етнічних українців Криму. Вона має передбачати, зокрема, залучення для реа-
лізації цілей програми структур громадянського суспільства на грантовій основі; 

– Міністерству культури та інформаційної політики України забезпечити щорічне організа-
ційне сприяння й фінансування Всеукраїнського (Всекримського) конкурсу учнівської й сту-
дентської молоді «Змагаймось за нове життя!», присвяченого Лесі Українці, і Всеукраїнського 
літературного конкурсу «Ми – діти твої, Україно!» імені поета Данила Кононенка; 

– Міністерству культури та інформаційної політики України відновити діяльність ДО «Всеу-
країнський інформаційно-культурний центр» і зробити одним зі статутних його завдань мо-
ніторинг і задоволення етнокультурних потреб, захист прав та інтересів української громади 
Криму;

– Українському інституту національної пам’яті розробити комплекс комеморативних заходів, 
пов’язаних з громадою етнічних українців та її окремими представниками, зокрема, щорічно 
вносити пропозиції до парламенту щодо подій з історії Криму та ювілеїв кримських українців, 
які мають бути включені до переліку пам’ятних дат і ювілеїв, що відзначатимуться на держав-
ному рівні;

г) у сфері науки:
Міністерству освіти і науки України замовити НАН України, Інституту українознавства МОН 

України, Таврійському національному університету ім. В.І. Вернадського підготувати академіч-
ні видання з історії Криму й історії української громади півострова, етнографічних досліджень 
кримських українців, вивчення їхнього історико-культурного спадку загалом та актуальних 
проблем цієї громади;

д) у частині задоволення потреб українців Криму в інформації: 
– Міністерству культури та інформаційної політики України та Державному комітету телеба-

чення і радіомовлення забезпечити підготовку інформаційного продукту для етнічних укра-
їнців як цільової аудиторії для його мовлення на тимчасово окуповану територію АР Крим і м. 
Севастополя;

– Міністерству культури та інформаційної політики України забезпечити фінансування за-
гальнодержавної української газети «Кримська світлиця» з Державного бюджету України в 
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рамках виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії інфор-
маційної реінтеграції Автономної Республіки Крим та м. Севастополя», що було ухвалено 27 
грудня 2018 р., та Стратегії деокупації та реінтеграції АР Крим і м. Севастополя, введеної в дію 
Указом Президента України № 117/2021 від 24.03.2021;

є) у частині захисту прав українців Криму на свободу совісті і віросповідання:
– Верховній Раді України невідкладно ухвалити Постанову «Про деякі питання захисту пра-

ва на свободу світогляду та віросповідання вірян Кримської єпархії Української православної 
церкви та збереження приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних князя 
Володимира та княгині Ольги», погоджену у 2019 р. Кабінетом Міністрів України та профільним 
комітетом парламенту;

– запровадити національні та ініціювати запровадження міжнародних санкцій до осіб, які на 
тимчасово окупованій території Криму порушують права громадян України на свободу совісті 
і віросповідання, на національному та міжнародному рівні;    

е) у частині створення умов для звільнення тимчасово окупованих територій та захисту прав 
української громади Криму:

– Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України утворити Фонд 
деокупації та реінтеграції Криму, який би здійснював функцію реалізації державної політики 
України щодо окупованого півострова, зокрема, надавав грантову підтримку громадським ор-
ганізаціям, що переміщені з тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя, та 
забезпечував фінансування цільових програм, спрямованих на розвиток громад, захист прав 
та свобод українців Криму, відновлення та посилення зв’язків з українцями, що проживають 
на окупованих територіях АР Крим та м. Севастополя.
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ДОДАТКИ

ЗАЯВА УКРАЇНЦІВ КРИМУ 
ДО НАРОДУ УКРАЇНИ ТА СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ

ОПРИЛЮДНЕНА 
2 БЕРЕЗНЯ 2014 РОКУ 

Сьогодні як ніколи, ми відчуваємо небезпеку миру та спокою в Україні зі сторони 
сепаратистських сил на терені Криму! Йдуть прямі погрози українцям, що прожива-
ють в автономії, погрози тим, хто підтримав ЄвроМайдан в Криму незалежно від на-
ціональності.

Представники українських громадських організацій, духовенство Української пра-
вославної церкви Київського Патріархату в Криму стурбовані ситуацією на півострові. 
Мешканці Криму в паніці, бо на вулицях ходять озброєні бандформування, а дії частини 
депутатів автономії провокують громадянську війну.

Безвідповідальні політики АР Крим поставили Кримський півострів на межу міжна-
ціонального конфлікту та провокують збройне зіткнення між Україною та Російською 
Федерацією! Ми є свідками відвертого провокативного втручання іноземних політиків у 
політичне життя невід`ємної складової України – АР Крим та м. Севастополя.

Сьогодні тільки злагоджені кроки державної влади України та світової спільно-
ти здатні запобігти діям розпалювачів жорстокого громадянського протистояння та 
кривавого збройного міждержавного протистояння!

Закликаємо з метою запобігання війні в Криму та Україні загалом:
1) український народ захистити всіх громадян України, які проживають у Криму;
2) владу Української держави негайно вжити заходів для гарантування миру, спо-

кою та безпеки кримчан;
3) всіх тверезомислячих кримчан не піддаватися на провокації антидержавних 

сил;
4) ядерні держави-гарантів територіальної цілісності та безпеки України – Велико-

британію, США, Францію та Китай, відповідно до Будапештського меморандуму, вжи-
ти заходів для запобігання іноземному втручанню у внутрішні справи нашої держави;

5) ООН, ОБСЄ, ЄС та Раду Європи вплинути на позицію Росії щодо неприпусти-
мості провокування сепаратизму в регіонах України, зокрема, в АР Крим та м. Сева-
стополі.

ВІД УКРАЇНЦІВ КРИМУ

Андрій Щекун, голова громадської організації «Кримський центр ділового та 
культурного співробітництва «Український Дім»

Климент, Архиєпископ Сімферопольський і Кримський Української 
Православної Церкви Київського Патріархату

28 лютого 2014 року
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ЗАЯВА УКРАЇНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ КРИМУ 
ВІД 18 БЕРЕЗНЯ 2014 РОКУ

Сьогодні, коли Кримський півострів і частина прилеглої до нього території Херсон-
ської області, яка упродовж кількох тисячоліть була і є географічним, транспортним та 
економічним містком між Кримом та Україною, зухвало окупована агресивним «брат-
ським народом», вже немає сенсу обговорювати результати та наслідки так званого 
ганебного кримського референдуму….

Сподіваємося, що Українська держава, міжнародна спільнота та відповідні фахів-
ці-криміналісти дадуть належну політичну та юридичну оцінку російському окупацій-
ному піратству, діям путінських розбишак на території суверенної України, як і місце-
вим політичним шулерам…

Вже сьогодні, у XXI столітті, на своїй землі і у своїй державі десятки тисяч громадян 
України перебувають під загрозою новітнього геноциду, етноциду та етнічних чисток. 
Найгірше у сучасному Криму почуває себе територіально розпорошене зросійщене та 
не згуртоване українське населення. Його чисельність навіть за сфальшованим остан-
нім Всеукраїнським переписом перевищує півмільйона осіб. Питома вага українців в 
автономії сьогодні складає 24%. У багатьох населених пунктах чисельність українсь-
кого люду перевищує 40-50%. В атмосфері розпалюваного войовничого російсько-
го шовінізму найбільш вразливими, незахищеними Українською державою в Криму 
виявилися українські патріоти, українська інтелігенція та військовослужбовці. Лише 
впродовж двох тижнів у Сімферополі та Севастополі викрадено та зникло кілька де-
сятків українських активістів, журналістів, громадських діячів і навіть священнослужи-
телів. Доля багатьох з них невідома й досі. Сьогодні у громадських місцях та на вулицях 
небезпечно говорити українською мовою. Аксьоновські озброєні бандформування 
(самооборона) та «русские» окупанти тероризують не лише військових, але і їх сім’ї, 
погрожуючи виселенням з помешкань. На багатьох українських патріотів в аксьо-
новському ЧК заведені справи як на «врагов Крыма», їхні портрети поширюються по 
містах, вивішуються на будинках та в під’їздах. Сім’ям свідомих українців постійно по-
грожують. Тож сьогодні в Криму українці бояться не лише за своє життя, а й за життя 
своїх дітей та онуків.

В Таврійському національному університеті призупинена діяльність факультету 
української філології, планується закриття кафедр української мови та літератури у 
кримських ВИШах. Створюються нестерпні умови для вчителів української мови та лі-
тератури, українознавства та історії. Практично всі вони завтра стануть безробітними. 
Передбачається закриття українських класів та ліквідація і так нечисельних українсь-
ких шкіл, перш за все відомої школи-гімназії м. Сімферополя, вже заплановано звіль-
нення з роботи її директора, заслуженого працівника освіти України Наталі Руденко. 
Можна прогнозувати, що буде ліквідований і Український музичний театр, знаменитий 
ансамбль «Таврія», закриються всі українські театральні студії. Величезне потрясіння 
очікується і в українській освіті, яку планується переформатувати за путінською «вели-
корусской» методологією. Це стане справжньою гуманітарною катастрофою для десят-
ків тисяч дитячих доль.

Вже сьогодні не транслюються центральні українські телеканали, заблокована до-
ставка української преси.

Від нинішньої української влади, від усіх київських високопосадовців, правоохо-
ронних органів, силових структур і перш за все від Української армії, яка ще є на ма-
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териковій Україні, ми та наші родини чекаємо дієвої підтримки та захисту. Українська 
влада українцям Криму має не лише забезпечити, але й гарантувати:

1. Життя та роботу на півострові у правовому полі України.
2. Майбутнє нашим дітям та онукам.
3. Збереження всіх Конституційних прав та свобод.
4. Отримання освіти рідною мовою та збереження національної ідентичності.
5. Збереження земельних та майнових прав та заощаджень.
6. У випадку вимушеного виїзду громадян Криму - надання їм статусу біженців.
7. Надання компенсації за втрачене житло, матеріальні цінності, заощадження та за-

безпечення роботою на новому місці проживання.
Ми усвідомлюємо, що захисту потребують й інші національні меншини, в першу чер-

гу корінний, братський і державотворчий народ - кримські татари. Останні сьогодні ще 
перебувають хоч під якимось захистом міжнародних організацій та потужного тюрко-
мовного світу.

Українців у Криму може захистити тільки Українська держава, і про це Верховна Рада 
та перші особи держави мають однозначно заявити на весь світ. Тож українці Криму че-
кають на це слово!

Одночасно закликаємо Веховну Раду України ухвалити закон про корінні народи та 
надати Криму статус національно-територіальної автономії кримськотатарського наро-
ду у складі України, де будуть забезпечені права та свободи представників усіх народів, 
що мешкають в Криму.

Текст подано за версією із сайту газети «День»: https://day.kyiv.ua/uk/news/180314-
ukrayinski-gromadski-organizaciyi-krimu-chekayut-zahistu-zayava
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УХВАЛА
VI ВСЕСВІТНЬОГО ФОРУМУ УКРАЇНЦІВ

щодо зусиль України, світового українства і Міжнародного
співтовариства з деокупаЦії та реінтеграЦії КриМу

1. Міжнародному співтовариству визнати, що дії Росії несуть загрозу виникнення ІІІ-
ої світової війни, й вжити системних заходів для обмеження її впливу на міжнародній 
арені, припинити її доступ до військових технологій та технологій подвійного 
призначення до моменту кардинальної зміни її зовнішньої та внутрішньої політики;

2. Міжнародному співтовариству посилити санкції проти Росії за незаконну 
окупацію Криму, об’єднати їх із санкціями за агресію у Донецький і Луганській 
областях, й, зокрема, запровадити ембарго на торгівлю нафтою з Росією та відключити 
її від системи SWIFT до припинення агресії проти України, звільнення всіх окупованих 
територій та виплати компенсації за понесені українською стороною втрати;

3. ООН з метою досягнення, задекларованих у Статуті цієї організації цілей, 
зміцнення міжнародного миру та безпеки, позбавити Росію права голосу у Раді 
безпеки при розгляді питань, пов’язаних із агресією проти України та інших держав;

4. США, Великобританію і КНР, як державам-гарантам територіальної цілісності 
України, включитися у переговорний процес України із Росією з метою зупинки 
агресора і деокупації Криму, всієї території Донецької і Луганської областей, надати 
українській стороні летальну зброю;

5. Європейський Союз, держави і народи, які входять до його складу, засудити тих 
європейських політиків, які відвідують тимчасово окуповані території за гроші держави-
агресора, а потім цинічно вихваляють порушення Росією міжнародного права, як і дії 
окремих політичних сил і органів самоврядування, які закликають визнати анексію 
українських територій. Є необхідність створити постійну моніторингову комісію;

6. ООН, Раду Європи, Організацію з безпеки й співробітництва в Європі та інші 
міжнародні організації, держави вжити заходів для припинення масштабного 
порушення прав людини й громадянина, прав корінного кримськотатарського народу 
й громади етнічних українців і тримати ситуацію у цій сфері під постійним контролем 
до моменту деокупації;

7. Світовому українству у країнах проживання роз’яснювати важливість підтримки 
безпеки на планеті та протидії державі-агресору – РФ.

8. Органам державної влади України розробити Стратегію деокупації Криму;

9. Президенту України і Верховній Раді України скасувати Закон України «Про 
створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної 
діяльності на тимчасово окупованій території України», статус нерезидентів для 
кримчан скасувати;

10. Кабінету Міністрів України створити центр надання адміністративних послуг для 
кримчан-громадян України безпосередньо на адміністративному кордоні Херсонської 
області й тимчасово окупованої території, зробити максимально зручною й прозорою 
процедуру в’їзду-виїзду на цю територію, зокрема, негайно спростити вивіз особистих 
речей на материк та припинити практику поборів;
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11. Міністерству культури України надати організаційне сприяння й профінансувати 
проведення ІІ Всеукраїнського (ХІІІ Всекримського) конкурсу учнівської й студентської 
молоді «Змагаймось за нове життя!», присвяченого Лесі Українці;

12. Міністерству культури України збільшити фінансування Державного 
підприємства «Кримський дім» з метою розширення його можливостей проводити 
заходи спрямовані на підтримку всіх етнічних спільнот Криму, зокрема, українців;

13. НАН України та Інститут українознавства МОН України в умовах спроб окупанта 
квазіісторичними аргументами легітимізувати окупацію підготувати академічне 
видання історії Криму й історії української громади півострова;

 
14. Прокуратурі Автономної Республіки Крим провести кримінальне розслідування 

за фактом знищення семи шкіл з українською мовою навчання та понад п’ятсот класів 
з українською мовою навчання на півострові проти колишнього міністра освіти і 
науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим Гончарової Наталі Григорівни;

15. Кабінету міністрів України та Міністерству освіти і науки України передбачити 
фінансування в бюджеті країни на 2017 рік щодо виконання Закону України “Про 
внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників 
бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення 
антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових 
акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені 
особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти»;

16. Президенту України, Кабінету міністрів України вирішити питання передачі 
орендованого майна Кримською Єпархією Української Православної Церкви 
Київського Патріархату в місті Сімферополі для здійснення церковних богослужінь у 
власність Київського Патріархату.

17. Міністерству інформаційної політики України та Міністерству культури України 
здійснити фінансову та інформаційну підтримку щодо відновлення та розвитку 
державної україномовної газети «Кримська Світлиця».

18. Кабінету міністрів України забезпечити виконання Закону України «Про 
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Визнати незадовільною 
роботу Кабінету міністрів України щодо виконання Комплексної державної 
програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, 
які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення 
антитерористичної операції в інші регіони України, на 2015 – 2016 роки згідно 
Постанови Кабінету Міністрів України. Забезпечити в бюджеті на 2017 рік фінансування 
Комплексної державної програми підтримки та соціальної адаптації внутрішньо 
переміщених осіб на 2017 рік.

19. Міністерству закордонних справ України звернутися до міжнародних судових 
інстанцій щодо розгляду рішень найвищих судових органів Російської Федерації, які 
позбавляють волі незаконно засуджених українців Криму та здійснюють над ними 
політичне замовлення Кремля. Вимагати негайного звільнення громадян України.

20-21 серпня, 2016р. 
«Український Дім,» м. Київ
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ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ
ЗЕЛЕНСЬКОМУ В.О.

ЗВЕРНЕННЯ
ДО ОРГАНІВ ВЛАДИ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАХОДІВ 

ІЗ ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДИ ЕТНІЧНИХ УКРАЇНЦІВ 
ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОГО КРИМУ

28.08.2020 м. Київ

Ми, учасники заходу із вшанування пам'яті голови Крайової української ради в 
Криму Павла Горянського та загиблих у 2014–2020  рр. кримчан-захисників України, 
констатуємо, що дискримінаційна політика держави-агресора на тимчасово окупо-
ваній території АР Крим і м. Севастополя щодо громади етнічних українців Криму 
спрямована на поступову їх асиміляцію. Окупанти систематично використовують для 
цього широкий арсенал засобів – від агресивного інформаційно-психологічного тиску 
на носіїв української ідентичності до їхнього карного переслідування та позасудових 
розправ. Росія незаконно ліквідувала українські громадські та політичні організації, 
вже знищила на тимчасово окупованій території українську освітню та мас-медійну 
інфраструктуру, штучно відрізала кримчан від освітнього та інформаційного простору 
України, систематично переслідує ПЦУ та інші конфесії, прихожанами яких є переваж-
но етнічні українці. Держава-агресор перетворила етнічних українців Криму на одну з 
двох найбільш дискримінованих етнічних спільнот автономії та Севастополя.

Тому важливою складовою державної політики деокупації Кримського півострова, 
захисту прав і свобод громадян України різного етнічного походження та дискриміно-
ваних спільнот на тимчасово окупованій території має бути захист як громадянської, 
так і етнічної української ідентичності кримчан, підтримка кримського українства. 

Тому ми, учасники заходу із вшанування пам’яті П. Горянського та загиблих у 
2014–2020 рр. кримчан-захисників України, на підставі статей 3 та 11 Конституції Украї-
ни з метою реалізації політики захисту прав і свобод українців Криму, запобігання їх 
асиміляції пропонуємо здійснити низку першочергових кроків у гуманітарній cфері:

- Голові Верховної Ради України забезпечити виконання Постанови Верховної 
Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Стратегія реінте-
грації в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополь: проблемні питання, шляхи, методи та способи", що були прийнята 22 ве-
ресня 2016 року.

- Міністерству культури та інформаційної політики України, яке здійснює реаліза-
цію державної політики у справах міжнаціональних відносин, спільно з Міністерством 
юстиції України розробити зміни до законодавства щодо запровадження терміну 
«меншина в меншині», зокрема, використовувати його при розробці проекту Концеп-
ції державної етнополітики України;

- Верховній Раді України невідкладно прийняти Постанову щодо захисту права 
на свободу світогляду та віросповідання вірян Кримської єпархії Української право-
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славної церкви (ПЦУ) та збереження приміщень Кафедрального собору святих рівноапо-
стольних князя Володимира та княгині Ольги.

- Кабінету Міністрів України терміново завершити юридичну передачу будівель, в 
яких розташовані собор Володимира і Ольги та Кримського єпархіальне управління Пра-
вославної церкви України і які наразі використовуються віруючими на правах оренди, у 
власність Православній церкві України.

- Кабінету Міністрів України затвердити План заходів на виконання Стратегії інформа-
ційної реінтеграції АР Крим та м. Севастополя, схваленої розпорядженням Уряду від 27 
грудня 2018 р. № 1100-р.

- Кабінету Міністрів України підготувати та подати на розгляд Раді Національної 
безпеки і оборони України пропозиції про застосування національних санкції до осіб, 
які на тимчасово окупованій території Криму порушують права громадян України на сво-
боду совісті і віросповідання релігійної громади української церкви, зокрема Кримської 
Єпархії Православної Церкви України. 

- Міністерству закордонних справ України ініціювати запровадження міжнародних 
санкцій до осіб, які на тимчасово окупованій території Криму порушують права громадян 
України на свободу совісті і віросповідання релігійної громади української церкви, зо-
крема Кримської Єпархії Православної Церкви України.

- Міністерству закордонних справ України залучати для протидії російській пропаган-
ді на міжнародних майданчиках активістів української громади Криму, активізувати ро-
боту щодо оперативного реагування на порушення прав і свобод людини і громадянина, 
колективних прав етнічних спільнот на тимчасово окупованій території, зокрема, щодо 
загроз громаді етнічних українців Криму та блокування Російською Федерацією діяль-
ності на території Криму міжнародних правозахисних організацій;

- Міністерству освіти та науки України оприлюднити інформацію про  результати 
моніторингу дотримання Російською Федерацією на тимчасово окупованих територіях 
АР Крим та м.Севастополя прав людини в сфері освіти;

- Міністерству культури та інформаційної політики України  оприлюднити інформацію 
про  результати моніторингу дотримання Російською Федерацією на тимчасово окупова-
них територіях АР Крим та м.Севастополя прав людини в сфері культури, зокрема україн-
ської мови;

- Міністерству культури та інформаційної політики України спільно з  Міністерством 
з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на період деокупації та 
реінтегрції АР Крим і м. Севастополь розробити програму заходів із задоволення етно-
культурних потреб та захисту прав громади етнічних українців Криму;

- Міністерству культури та інформаційної політики України надавати організаційне 
сприяння й фінансувати проведення Всеукраїнського (Всекримського) конкурсу учнівсь-
кої й студентської молоді «Змагаймось за нове життя!», присвяченого Лесі Українці, і Все-
українського літературного конкурсу «Ми діти твої, України» імені поета Данила Кононен-
ка, здійснювати такі організаційні заходи щорічно;

- Українському інституту національної пам’яті розробити комплекс комеморативних 
заходів, пов’язаних з визначення подій та життя осіб з громади етнічних українців Криму, 
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внести до парламенту пропозиції щодо подій з історії Криму та ювілеїв кримських україн-
ців, які мають бути включені до переліку пам’ятних дат і ювілеїв, що відзначатимуться на 
державному рівні на 2021 рік, а в подальшому щорічно.

- Міністерству освіти і науки України вирішити питання зі створення і роботи системи 
дистанційної освіти для дітей, що проживають на тимчасово окупованих територіях, зокре-
ма навчання української мови та літератури, історії України. Для забезпечення доступу до 
української освіти дітям з окупованого Криму утворити у місті Херсон Центр дистанційного 
навчання «Крим», забезпечити його належне стале функціонування. 

- Міністерству освіти і науки України замовити НАН України, Інституту українознавства 
МОН України, Таврійському національному університету ім. В.І. Вернадського підготувати 
академічні видання історії Криму й історії української громади півострова, етнографічних 
досліджень кримських українців, вивчення їх історико-культурного спадку загалом та ак-
туальних проблем цієї громади;

- Міністерству культури та інформаційної політики України та Державному комітету 
телебачення і радіомовлення України забезпечити підготовку інформаційного продукту 
для етнічних українців як цільової аудиторії, для його мовлення на тимчасово окуповану 
територію АР Крим і м. Севастополь;

- Міністерству культури та інформаційної політики України забезпечити фінансування 
загальнодержавної української газети «Кримська світлиця» з Державного бюджету Украї-
ни в рамках виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стра-
тегії інформаційної реінтеграції Автономної Республіки Крим та м. Севастополя», що було 
прийнято 27 грудня 2018 року.

- Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України утвори-
ти Фонд деокупації та реінтеграції Криму, який би, здійснював  функцію реалізації дер-
жавної політики України щодо окупованого півострову, зокрема, надавав грантову під-
тримку громадським організаціям, що переміщені з тимчасово окупованої території АР 
Крим та м. Севастополь, та забезпечував фінансування цільових програм, направлених 
на розвиток громад, захист прав та свобод українців Криму, відновлення та посилення 
зв’язків з українцями, що проживають на окупованих територіях АР Крим та м.Севасто-
поля.

Ухвалено учасниками заходу у Києві з нагоди Дня захисту прав 
української громади Криму
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ДЕКЛАРАЦІЯ 
ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

КРАЙОВОЇ РАДИ УКРАЇНЦІВ КРИМУ 
ТА СКЛИКАННЯ ІІІ КОНГРЕСУ УКРАЇНЦІВ КРИМУ

м. Київ, 7 вересня 2020 року

Ми, українці Криму, у зв’язку зі злочином збройної агресії, що чинить Російська Феде-
рація проти України, 

підкреслюючи, що Кримський півострів є невід’ємною частиною суверенної України, 
який тимчасово окупований Російською Федерацію,

засуджуючи  політику Російської Федерації, що направлена на знищення української 
ідентичності в Криму, 

наголошуючи на численних фактах дискримінації української громади, порушення 
прав вірян Кримської Єпархії Православної Церкви України (УПЦ), протиправного пе-
реміщення, видворення, депортації та інших грубих порушень норм міжнародного гу-
манітарного права, міжнародного права прав людини, що вчинені та продовжують вчи-
нятися Російською Федерацією проти українців Криму,

беручи до уваги знищення української освіти та культури, лінгвоцид української мови 
в Криму та загрозу асиміляції української етнічної громади Криму

усвідомлюючи необхідність підтримки українців Криму в боротьбі за свої права та 
свободи на окупованому півострові,

 
усвідомлюючи необхідність формування політичного дискурсу щодо сучасного та 

майбутнього українців Криму,

продовжуючи традиції національної самоорганізації українців Криму,

відновлюючи процес національної самоорганізації українців Криму, розпочатий 1918 
року Першим конгресом українських організацій Криму та продовжений 1992 року Все-
кримським конгресом українців,

з метою якнайшвидшого звільнення Криму від окупації, 

задля забезпечення та реалізації прав українців Криму, їх охорони та захисту, 

розуміючи свою відповідальність перед громадянами України, що продовжують про-
живати в умовах окупації Криму та перед нашими нащадками,
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ПРОГОЛОШУЄМО

відновлення діяльності Крайової Ради Українців Криму.

З метою формування наступного складу Крайової Ради Українців Криму 

СКЛИКАЄМО 

 ІІІ Конгрес Українців Криму.

З метою належної організації підготовки та проведення ІІІ Конгресу Українців Криму

УТВОРЮЄМО
 
Комітет з підготовки та проведення ІІІ Конгресу Українців Криму.

Петро Вольвач, Кримська філія Наукового товариства імені Шевченка
Андрій Іванець, ГО “Таврійська гуманітарна платформа” 
Сергій Мокренюк, ГО “Євромайдан-Крим”
Сергій Ковальський, ГО “Кримський центр ділового та культурного співробітництва 
“Український дім”
Андрій Щекун, редакція газети “Кримська світлиця”  
Артем Хмеловський, ГО “Українська громада Криму”
Володимир Ляшенко, ГО “Союз вимушених переселенців”
Марія Суляліна, ГО “Центр громадянської просвіти “Альменда”
Світлана Кузіна, ГО “Кримська громада”
Тетяна Захарова, організатор Всеукраїнського конкурсу учнівської та студентської твор-
чості імені Марії Фішер-Слиж “Змагаймось за нове життя!”, присвяченого Лесі Українці
Анатолій Ковальський, член Національної спілки фотохудожників України, член Ко-
ролівського фотографічного товариства Великобританії
Олена Халімон, письменниця, співаторка книг про тимчасову окупацію Криму “Люди 
“сірої зони” та “Анатомія російської анексії Криму”.

Представники кримчан-ветеранів російсько-української війни:

Віктор Мержвинський 
Артем Артюхов, радник представника Ради Ветеранів від Криму Ради Ветеранів України 
при Міністерстві у справах Ветеранів України
Сергій Вікарчук, Представник Ради Ветеранів від Криму Ради Ветеранів України при 
Міністерстві у справах Ветеранів України
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ЗАЯВА
ПРЕДСТАВНИКІВ 

УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ КРИМУ 
ЩОДО ВІДНОВЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
КРАЙОВОЇ РАДИ УКРАЇНЦІВ КРИМУ

17.09.2020 м. Київ–Крим

Ми, представники другої за розмірами етнічної спільноти Криму –української 
громади, констатуємо, що держава-окупант перетворила кримських українців на 
найбільш дискриміновану національну меншину. Одночасно Росія намагається 
цинічно маніпулювати «українським фактором» для спроб виправдати свою зло-
чинну антиукраїнську політику та створює умови для поступової асиміляції етніч-
них українців на тимчасово окупованій території. 

 Окупаційна російська влада незаконно знищила в Автономної Республіки 
Крим і м. Севастополі українські громадські та політичні організації, заклади освіти 
та культури, переслідує активістів нашої громади, здійснює позасудові розправи 
та незаконно позбавляє їх свободи, а іноді й життя. Держава-окупант зруйнувала 
в Криму систему україномовної, українознавчої та української державної освіти 
загалом, відрізала кримчан від українського інформаційного та освітнього просторів, 
розгорнула і систематично веде масштабну українофобську інформаційну 
кампанію, дискримінує конфесії, більшість прихожан яких є українцями, зокрема, 
прагне ліквідувати найбільш авторитетну серед кримських українців Кримську 
єпархію ПЦУ, протиправно змінює склад кримського населення через заселення 
окупованої території України російськими колонізаторами, намагається ліквідувати 
українську громадянську та етнічну ідентичності у кримчан.

 Чимало славних визначальних подій в історії України-Руси пов’язані із 
Кримською землею: хрещення та одруження з візантійською царівною київського 
князя Володимира Великого у Х ст., перший міжнародний союз козаків із 
Кримським ханством у 1620-ті рр.,  союзи Богдна Хмельницького та Іслам Герая у 
1648 р., Івана Виговського та Мехмед Герая у 1659 р., звитяги козацького війська. 
В Криму жили, працювали та творили у ХІХ і на поч. ХХ ст. видатні українці 
Степан  Руданський, Леся Українка, Олександр Кониський, Юрій  Коцюбинський, 
Оксана Петрусенко, Левко Мацієвич.

Одним з переломних моментів в історії української громади Криму став період 
війн і революцій 1917–1920 рр. Саме тоді була утворена Крайова Українська Рада в 
Криму, яка об’єднала у 1918–1920 рр. українські організації всього регіону. Це був 
знаменний період в історії громади, коли наші попередники самоорганізувалися 
для захисту українських інтересів.

Після встановлення більшовицького режиму в Криму діяльність органів 
самоорганізації українців була унеможливлена. Нові заходи із об’єднання всіх 
кримських українців відбулися вже у незалежній Україні, коли у 1990-х рр. 
відбувалися велелюдні Конгреси українців Криму і Севастополя. Втім наявність 
Української держави створила ілюзію непотрібності загальнокримської організації 
українців і зіграла злий жарт з українцями регіону – на момент окупації Криму 
Росією в них не було єдиної організації, яка могла захистити їх від дискримінації.

Вагомою була участь українців Криму в створенні та діяльності громадського 
руху “Євромайдан-Крим” у 2013 році. У період збройної військової агресії 2014 
року з боку Російської Федерації українці Криму організували інформаційний та 
громадський спротив окупації півострову, ризикуючи власним життям. Щоденно, 
з 26 лютого 2014 року біля пам`ятника Тараса Шевченка у Сімферополі українці 
Криму здійснювали акції спротиву, мобілізуючи активну частину кримчан на 
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захист територіальної цілісності України. Аналогічні акції відбувалися у Севастополі.
Завжди, в найскладніший період історії нашої країни, українці в Криму 

самоорганізовувалися і здійснювали громадську-політичну діяльність, направлену 
на утвердження та розбудову української нації, української ідентичності. З 
початком збройної агресії Росії проти України українці з Криму, що вимушено 
стали переселенцями та депортовані з тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим та м.  Севастополь, продовжують консолідовану боротьбу за 
Український Крим. В громадсько-політичному просторі, в органах державної влади 
України, в лавах Збройних Сил України – словом і ділом ми виборюємо майбутнє 
нашої Держави.

  Констатуємо і той факт, що після початку тимчасової окупації  Криму центральні 
державні органи влади не здійснюють належних рішень з питань деокупації та 
реінтеграції Автономної Республіки Крим та м.  Севастополь, не забезпечують 
вирішення проблем українців Криму, що суперечить вимогам статей 3 та 11 Конституції 
України.

За цих обставин ми оголошуємо про відновлення діяльності Крайової Ради 
Українців Криму, яка має об’єднати представників українців АР Крим і м. Севастополя 
для:

• захисту прав, свобод та інтересів українців Криму; 
• зміцнення їх національної ідентичності;
• розвитку державної мови, української культури, українського 

інформаційного простору на терені Кримського півострова; 
• зміцнення  та утвердження державності України;
• сприяння відновленню територіальної цілісності України;
• лобіювання в органах влади України та іноземних держав, 

міжнародних організаціях заходів із відновлення дії міжнародного 
права в Криму.

МИ, УКРАЇНЦІ КРИМУ:

• висловлюємо повагу до всіх етнічних громад та корінних народів 
Криму; 

• заявляємо про солідарність із всіма кримчанами-громадянами 
України різних політичних поглядів, етнічної належності та віросповідання, 
представниками Меджлісу кримськотатарського народу, які є патріотами 
нашої країни, борються за територіальну цілісність нашої держави, захищають 
суверенітет і незалежність України; 

• консолідуємо зусилля з усіма суспільно-політичними силами, які 
виступають за захист суверенітету держави України у міжнародно визнаних 
кордонах, демократію та верховенство права. 

З метою відновлення діяльності Крайової Ради Українців Криму оголошуємо про 
скликання Конгресу (зборів) українців Криму, в якому братимуть участь представники 
українських громад, організацій, що наразі вимушено здійснюють свою громадсько-
політичну діяльність на материковій частині країни, а також кримчани, які проживають 
на тимчасово окупованій території Кримського півострова та внутрішньо переміщені 
особи з Криму. 

Захист прав та інтересів української громади Криму має стати одним з 
пріоритетів державної політики України, а кримські українці – надійними 
захисниками конституційного ладу держави та одними із гарантів стабільності 
в Криму! 

Закликаємо всіх небайдужих земляків взяти участь у діяльності Крайової 
Ради Українців Криму!

КРИМ – ЦЕ УКРАЇНА! 
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Ігор СвІтличанин

«Сьогодні Крим
ська єпархія 
Української пра
вославної церк
ви Київського 

патріархату, українська освіта, 
українська культура, україно
мовний простір на теренах Кри
му під загрозою знищення», – за
явив під час свого виступу Вла

дика Климент. – «До 2014 року 
11% населення Криму, а це 
близько 200 тисяч громадян, від
носили себе до віруючих Україн
ської православної церкви Київ
ського патріархату в Криму. 

Українська православна 
церква Київського патріархату в 
Криму мала зареєстровані 52 ре
лігійні установи. В штаті Крим
ської єпархії було 23 священно
служителя. Зараз у Криму зали

шилося 9 діючих релігійних гро
мад, 8 священнослужителів». За 
словами архієпископа, почина
ючи з 2014 року, єпархія зазнає 
постійних переслідувань з боку 
нинішньої «кримської влади». 

Проте «найболючішим уда
ром для кримчан є закриття 
7 україномовних шкіл та близь
ко 500 класів з українською мо
вою навчання. Місцеві чиновни
ки насильно закривають украї

номовні школи і класи. Знищено 
найпрестижнішу україномовну 
школугімназію в м. Сімферопо
лі, – зазначив Владика Кли
мент. – Окремої підтримки й за
хисту потребують журналісти, 
що висвітлюють правдиву ситу
ацію. Останній приклад цього – 
не випускають з Криму на ліку
вання відомого українського 
журналіста Миколу Семену». 

Після викладу всіх фактів пе
реслідувань кримських україн
ців архієпископ звернувся до Ор
ганізації Об`єднаних Націй та 
Організації з Безпеки співробіт
ництва в Європі; до державга
рантів цілісності України, які 
підписали Меморандум про га
рантії безпеки у зв’язку з приєд
нанням України до Договору про 
нерозповсюдження ядерної 
зброї, – США, Великобританії та 
Росії, Франції та Китаю; до дер
жав Європейського Союзу із за
кликом вжити рішучих заходів 
для захисту базових принципів 
прав і свобод українців у Криму.

«Вважаю актуальним і до
цільним уже сьогодні вирішити 
питання на міжнародному рівні 
щодо негайного запровадження 
міжнародної місії для моніто
рингу прав людини та дискри
мінованих етнічних спільнот на 
Кримському півострові. Прошу 
розглянути на рівні міжнарод
них переговорів питання забез
печення прав та свобод україн
ців Криму та питання функціо
нування Кримської єпархії 
Української православної церк
ви Київського патріархату на 
півострові Крим», – звернувся 
до світової спільноти архієпис
коп Сімферопольський і Крим
ський Климент.
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Олександра 
ГридасОва –  
кримчанка 
з кОманди Грацій 6

ріка життя. частина 
третя: каміння з неба. 
дО прОблеми 
вОдОзабезпечення криму 4

ШановнІ читачІ 
І передплатники!  

Повідомляємо вам, 
що ви вже зараз можете 
передплатити наше 
видання на 2017 рік. 
Вартість річної 
передплати – 153,28 грн. 
Індекс: 90269.

Оформити передплату 
можна через Інтернет, 
для цього потрібно 
зайти на сайт ДП 
«Преса», де подана 
детальна інформація, 
а також у будь-якому 
відділенні «Укрпошти». 

Передплачуйте газету 
«Кримська світлиця», 
підтримайте кримчан!

владика климент:
«треба захистити права 
і свободи українців у криму»
з 10 до 14 жовтня у страсбурзі проходила осіння сесія парламентської  
асамблеї ради Європи. серед питань порядку денного порушувалося 
й кримське питання. а серед української делегації присутнім був  
і архієпископ сімферопольський і кримський климент.

на весь світ
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