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Генасамблея ООН прийняла
резолюцію про порушення
прав людини в окупованому
Криму
За це рішення проголосували 70 держав. Відповідно до
вимог, викладених у документі, Росія повинна негайно
припинити порушення прав людини на півострові. Звільнити незаконно затриманих. Скасувати дискримінаційні
закони. Анулювати ухвалу про заборону Меджлісу. Допустити на територію півострова міжнародних спостерігачів. Вперше в глобальних документах такого рівня
Росію названо країною-окупантом, а АР Крим та місто
Севастополь — тимчасово окупованими територіями.

Факти переслідування
кримських татар оприлюднені
в доповіді Amnesty International
Корінний народ Криму став об’єктом переслідування з
боку Кремля через свою згуртованість і незгоду з окупацією — йдеться в доповіді. Росія застосовує методи залякування, викрадення, катування й навіть своє законодавство для тиску на кримських татар. Заборона Меджлісу,
переслідування його членів, тотальні арешти за підозрою
в причетності кримських татар до забороненої в Росії
організації «Хізб ут-Тахрір» є необґрунтованими — заявили у правозахисній організації. У доповіді робиться
висновок, що всі епізоди з переслідуванням кримських
татар свідчать про нетерпимість російських чиновників
до будь-якого інакомислення.

Окупанти мають намір
впровадити суворий облік усіх,
хто в’їжджає в Крим
із материкової України
З такою пропозицією виступив член федерального агентства у справах національностей РФ Андрій Комісаров на
черговому заході в Раді Федерації. Облік запроваджують
нібито через підвищену загрозу диверсій і терористичних актів з боку України.
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БУДАПЕШТСЬКИЙ
ГАРАНТІЇ, ЯКІ НЕ
Як Київ ішов до Будапешта
В останні роки існування СРСР ядерний арсенал, окрім РРФСР, був
наявний ще у трьох республік: Української, Білоруської та Казахської
РСР. Таким чином, із розвалом Радянського Союзу замість одного
члена Ядерного клубу автоматично з’явилося чотири.
16 липня 1990 року було прийнято Декларацію про державний суверенітет України, у якій підкреслювалося прагнення
країни стати в майбутньому нейтральною державою, котра
дотримується трьох неядерних принципів: не приймати, не
виробляти й не купувати ядерної зброї.
У той час на території України знаходилося, за різними даними, від 1200 до 2100 ядерних боєзарядів стратегічного
призначення та від 2500 до 4200 тактичних ядерних боєзарядів. (Для порівняння, згідно з Договором про скорочення
стратегічних наступальних озброєнь (СНО-1), який США
та СРСР підписали 31 липня 1991-го, Радянський Союз мав
скоротити свій ядерний арсенал до 6-6,5 тис. боєголовок).
18 квітня 1992 року Україна й РФ підписали Угоду про порядок переміщення ядерних боєприпасів з території України
в Росію. Передбачалося, що до осені 1992-го Україна передасть північному сусіду всю тактичну ядерну зброю, а до весни 1999 року відбудеться гарантоване повне вивезення стратегічних міжконтинентальних балістичних ракет.
23 травня 1992 року Україна разом з Росією, Білоруссю і Казахстаном підписують зі США додатковий так званий «Лісабонський протокол» до СНО-1, таким чином стаючи його
учасниками як самостійні держави. При цьому РФ підписала
документ як ядерна держава, а решта три республіки колишнього Союзу — як неядерні.
Нарешті, 5 грудня 1994-го був підписаний Будапештський
меморандум. До кінця 1996 року ядерної зброї не залишилося ні в Україні, ні в Білорусі, ні в Казахстані.
Враховуючи кількість боєголовок, що перебували на території України в момент підписання Меморандуму, експерти
сходяться на думці, що країна відмовилася від збройового
плутонію та урану загальною вартістю близько $40-60 млрд.
Натомість Україна отримала гарантії безпеки від держав —
учасниць Ядерного клубу, в тому числі Росії.
Цікаво, що згодом про вартість вивезеної ядерної зброї зі
своєї республіки заговорив і президент Білорусі Олександр
Лукашенко. У 2010 році він назвав відмову від ядерного арсеналу «жорстокою помилкою» і додав: «Не можна було (цього
робити), це найбільше надбання, це дорогий товар, який ми,
врешті-решт, повинні були пристойно продати».

До кінця 1996 року ядерної зброї не
залишилося ні в Україні, ні в Білорусі,
ні в Казахстані.

Фото на обкладинці: © «Укрінформ».
Віддруковано: ТОВ «Мега-Поліграф». 04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14,
тел. (044) 451-86-70. www.mega-poligraf.kiev.ua.
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МЕМОРАНДУМ.
СПРАЦЮВАЛИ

22 роки тому, 5 грудня 1994-го, в Будапешті
президенти України, Росії, США та прем’єр-міністр
Великобританії підписали Меморандум про гарантії
безпеки у зв’язку з приєднанням України до
Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
(пізніше до гарантій без підписання документа
приєдналися Франція і Китай).

Гарантії
Будапештський меморандум 1994 року підтверджував відмову Києва від ядерної зброї в обмін на:
• повагу до незалежності, суверенітету та ІСНУЮЧИХ У 1994 РОЦІ кордонів України;
• зобов’язання не застосовувати проти України БУДЬ-ЯКІ види озброєнь;
• зобов’язання не застосовувати проти України будь-які види ЕКОНОМІЧНОГО ТИСКУ.
Проте вже в 2003-му конфлікт навколо острова Тузла, а також «газові війни» 2006 і 2009 років продемонстрували неспроможність документа та декларативний характер гарантій, прописаних у меморандумі.

Будапешт-2
Ще гостріше, ніж після Тузлинського конфлікту 2003-го, у Києві
залунали заяви про необхідність посилення гарантій Будапештського
меморандуму після російсько-грузинської війни 2008 року. Зокрема,
йшлося про необхідність підписання та подальшої ратифікації
конкретного міждержавного договору, заснованого на первинному
документі. Такого собі «Будапешта-2».
Протягом цілого року до перемоги на президентських виборах Віктора Януковича українське МЗС безуспішно намагалося провести подібні консультації з країнами-гарантами.
Наприклад, у грудні 2009 року тодішній міністр закордонних
справ України Петро Порошенко в одному з інтерв’ю заявив,
що Будапештський меморандум «є унікальним документом,
який формально надає можливість вести політичні консультації з ядерними державами, але реального механізму для забезпечення безпеки він не містить. Ми справді ведемо переговори».

Про необхідність скликання міжнародних конференцій для
підготовки «Будапешта-2» і, крім того, оголошення Чорного
моря демілітаризованою зоною в 2009 році говорили екс-секретар Ради національної безпеки й оборони України Володимир Горбулін і доктор політичних наук Олександр Литвиненко (нині — заступник секретаря РНБО України).
Розмови про «Будапешт-2», звісно, викликали суперечки й
щодо причин неспроможності «Будапешта-1». І, нагадаємо,
ці суперечки почалися задовго до окупації Криму російськими військами.
Найпоширеніша думка: Будапештський меморандум не був
ратифікований парламентами жодної з країн-підписантів. А
отже — ніколи не мав сили. Хоча ратифікації Меморандум
ніколи й не потребував. Згідно зі ст. 12 п. 1 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року, «згода
держави на обов’язковість для неї договору виражається
шляхом підписання договору представником держави, якщо:
a) договір передбачає, що підписання має таку силу...». А
Меморандум справді це передбачав. Ось якими словами закінчується документ: «Цей Меморандум буде застосовано з
моменту підписання». Що й сталося 5 грудня 1994-го.
Інакше кажучи, для Російської Федерації виконання Меморандуму стало обов’язковим відтоді, як Борис Єльцин підписав документ. Все інше — свідоме перекручування фактів
з боку Росії. Причому не єдине. Візьмімо хоча б висловлювання міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова у січні
2016 року про те, що Москва ніколи не порушувала Будапештського меморандуму, оскільки він «містить одне-єдине
зобов’язання: не застосовувати ядерну зброю проти України.
Ніхто цього не робив, і загроза застосування ядерної зброї
проти України не звучала».
До речі, майже одразу після цієї заяви Лаврова український міністр закордонних справ Павло Клімкін запропонував усім країнам-гарантам провести консультації. Логічним
результатом такої міжнародної зустрічі було б визнання
країнами — гарантами безпеки України фактів порушення
Росією своїх зобов’язань, що послужили початком окупації
Криму та введенню збройних формувань на Донбас, на що,
звичайно ж, Росія піти не готова.
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Міністр
інформаційної
політики Юрій Стець:

«УКРАЇНА
ПРОДОВЖУЄ
ВВАЖАТИ
МЕШКАНЦІВ
КРИМУ СВОЇМИ
ГРОМАДЯНАМИ»
Що зараз відбувається в інформаційному полі? Якою
є ситуація зі свободою слова в Україні та окупованому
Криму? Про це говоримо з міністром інформаційної
політики Юрієм Стецем.

–П

оява Міністерства інформаційної політики України була
сприйнята неоднозначно як
всередині держави, так і за
її межами. Представниця ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович навіть заявила, що
ініціатива щодо його створення становить
загрозу для свободи слова. Чим займається
ваше міністерство, і чи привела його поява до
звуження свободи слова в Україні?
— Нещодавно нашій установі виповнилося два
роки. За цей період, за оцінками міжнародної
організації Freedom House, ситуація зі свободою
слова в Україні не лише не погіршилась, а навіть дещо покращилася. Після падіння режиму
Януковича Україна перейшла з категорії країн з
невільною пресою до категорії країн із частково
вільною, а в 2016 році отримала оцінку на 5 балів вищу, ніж у 2015-му. Звісно, можна сказати,
що міністерство просто неефективно працює,
але насправді як людина, котра колись керувала опозиційним телеканалом, я чудово розумію,
наскільки важливою є свобода слова. Навіть в
умовах російської агресії, попри тиск частини
громадськості, ми відстоюємо позицію невтручання в редакційну політику українських ЗМІ,
а девізом нашого міністерства є «Найкраща
контрпропаганда — це правда».
Серед пріоритетів міністерства — розвиток українського іномовлення. Дуже важливо, щоб світ
дізнавався про Україну та її мешканців від них
самих. Також міністерство працює над рефор#2
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мою урядових комунікацій та розвитком стратегічних комунікацій. На нашу думку, на заміну
суто радянській системі одностороннього інформування має прийти відкрита інформаційна взаємодія між урядом та громадянами.
Гарантія інформаційної безпеки, відновлення
мовлення в окупованому Російською Федерацією Криму та деяких районах Донецької та
Луганської областей — це та робота, яку ми проводимо разом із нашими партнерами з інших
урядових інституцій за підтримки іноземних
колег. На жаль, вона проходить доволі повільно,
але деяких успіхів ми вже досягли. Українським
телевізійним та радіосигналом уже покрито всю
територію, підконтрольну нашій владі. Розпочато спорудження вежі на кордоні з Кримом, за
допомогою якої до наших громадян, котрі зараз
вимушено перебувають в окупації, доходитиме
сигнал українського радіо в FM-діапазоні. Сподіваємося, вежу буде добудовано найближчим
часом.
— Україну часто критикують за те, що за роки
окупації вона так і не визначилася з власною політикою щодо Кримського півострова. Разом із
тим, розвиток мовлення на Крим належить до
пріоритетів вашого міністерства. Що саме ви
збираєтеся доносити мешканцям окупованих
територій?
— Україна сьогодні переживає вкрай складні
часи. Лише три роки тому ми пройшли через революційні події всередині держави, а одразу після них наша країна зазнала військової агресії з

боку держави, яку багато хто в Україні ще й досі
вважає братньою. Формування та втілення державної політики за таких умов стає справжнім
викликом. І це правда, що частина суспільства
вимагає від державних інститутів чітко сформульованої стратегії повернення Криму. Такого
документа наразі дійсно не існує, але робота над
ним ведеться. Також було прийнято низку засадничих документів, які дають відповіді на головні
запитання.
По-перше, Крим є окупованою територією,
і Україна ставить перед собою завдання відновити територіальну цілісність, порушену
окупантом. По-друге, наша держава не визнає
насильницького нав’язування російського громадянства мешканцям Криму і продовжує вважати їх своїми громадянами. По-третє, Стратегія національної безпеки визначає, що Україна
використовуватиме всі можливі засоби захисту
своєї територіальної цілісності, які не суперечать
міжнародному праву. Отже, базу нашої політики
закладено й ми поступово рухаємося далі.
Що ж стосується меседжів для мешканців півострова — наразі в міністерстві триває робота
над розробкою комунікаційної стратегії. Одне з
основних завдань — допомогти нашим громадянам у Криму не втратити надію на повернення
до вільного життя, а українцям — не забути про
Крим та виробити бачення майбутнього АРК у
складі України. Питання статусу кримськотатарського народу та поваги до його прав також
посідає надзвичайно вагоме місце. Але ми розуміємо, що в основі комунікативної стратегії має
бути відповідна державна політика.
— Як взагалі сприймають окупацію Криму в
Україні? Чи є надія, що півострів колись повернеться?
— Згідно з результатами опитування, що проводилося влітку цього року, абсолютна більшість
наших громадян вважає, що Крим має входити
до складу України. Таку думку розділяють майже 70% українців, і лише 7% готові погодитися з
тим, щоб Крим став територією Росії. 54% громадян вірять у можливість повернення території нині окупованого Криму до складу України.
Майже 40% упевнені, що держава вже сьогодні
має активно порушувати питання про повернення Криму, і приблизно третина переконана, що
загалом це питання важливе, але зараз не на часі.
Тобто українці не змирилися з протиправними
діями РФ і готові докладати зусиль до відновлення територіальної цілісності своєї країни.
— У нещодавній резолюції Європейського парламенту стосовно протидії російському та джихадистському впливу йдеться про те, що після
анексії АРК Росія посилила свій деструктивний
інформаційний вплив на ЄС. А що зараз відбувається в інформаційному полі самого Криму?
— Подібно до того, що відбувається в Європі,
Росія намагається розділяти населення Криму,
налаштовувати його проти Української держаФото: «Укрінформ»

ви, залякувати, створювати відчуття непевності, спотворювати уявлення про Україну та світ.
Таку діяльність вона почала задовго до окупації.
На жаль, чинний на той час український уряд не
звертав на це уваги і жодним чином не намагався
протистояти маніпуляціям. Більш того, політичні сили, що тоді перебували при владі, грали на
створених протиріччях, сподіваючись одержати
підтримку виборців. У результаті під маніпулятивним впливом залякування та пропаганди
частина населення півострова зустріла окупаційні війська як своїх захисників.
Щодо Криму не можна сказати, що півострів
сьогодні опинився в повній інформаційній ізоляції, але окупаційна влада докладає значних
зусиль для придушення свободи слова. Українське телебачення присутнє в Криму у форматі супутникового мовлення, на середніх хвилях
працює українське радіо. У мешканців півострова залишається можливість користуватися
Інтернетом, але доступ до багатьох інформаційних сайтів заблоковано. Російські спецслужби
переслідують користувачів соціальних мереж
за критичні або проукраїнські висловлювання.
Журналісти стають жертвами нападів, залякування, проти них відкривають кримінальні
справи за звинуваченнями в екстремізмі та посяганні на територіальну цілісність РФ. Українці та особливо кримські татари, які не погодилися з окупацією півострова, стають жертвами
нападів, обшуків, кримінального переслідування. За час окупації в Криму зникли безвісти
15 осіб, 38 потрапили до в’язниць за сфабрикованими звинуваченнями.
— На сторінках «Території Крим» ви маєте
можливість звернутися до наших читачів у
всьому світі. Що б ви хотіли їм сказати?
— Перш за все хотілося б подякувати за ту підтримку, яку Україна має та продовжує одержувати від наших іноземних партнерів. І конфлікт
на сході нашої держави, і окупація Криму є наслідками агресивних дій Російської Федерації
по відношенню до значно слабшої мирної країни. Наодинці Україна не змогла б протистояти
цьому тиску. Хочеться побажати європейським
колегам не повторювати наших помилок та вчасно вжити заходів на захист свого інформаційного поля, адже саме з нього почалась російська
агресія проти України.
Дуже хочеться попросити наших партнерів не залишатися байдужими до долі кримськотатарського народу. Їхня багаторічна мирна боротьба з
російським імперським злом у різних інкарнаціях викликає щире захоплення. І сьогодні, опинившись в окупації, вони потребують щоденної
підтримки та захисту. Важливо, щоб міжнародна спільнота продовжувала тиск на окупанта,
примушуючи його поважати права людини на
окупованій території, а згодом — повернути незаконно захоплений півострів його справжньому
власнику — Україні.
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Юрій СТЕЦЬ:
Стратегія
національної безпеки
визначає, що Україна
використовуватиме
всі можливі засоби
захисту своєї
територіальної
цілісності, які
не суперечать
міжнародному
праву.
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Гібридна війна, яку розв’язала Російська Федерація, включає в себе потужну пропагандистську складову. Більшість таких повідомлень у ЗМІ розраховані
на російськомовного читача. До вашої уваги — чергові «новини» з російських ресурсів, що так чи інакше стосуються окупованого півострова.

«СБУ викрала в Криму
двох російських військових»
Про це заявило Міністерство оборони Російської Федерації 21 листопада
2016 року. Новину одразу ж підхопили російські пропагандистські ЗМІ.
Але як саме співробітники Служби безпеки України проникли на територію окупованого Криму, під зав’язку набитого військами й технікою
з Росії, у Міноборони країни з однією з найпотужніших армій світу не
повідомили. Того ж дня СБУ спростувала цю інформацію, надавши відео
затримання на пункті пропуску з окупованого Криму двох чоловіків, які
перебували на українській частині лінії розмежування. Ними виявилися
не російські військові, а українські дезертири, котрі навесні 2014 року
перейшли на службу до окупанта.
https://www.vz.ru/news/2016/11/21/845041.html

«До АРК прибула
турецька делегація»
Під такими заголовками російські ЗМІ розповідали про турецьких політиків — депутатів правлячої
партії, зокрема про представника президента країни
Реджепа Ердогана й навіть його двоюрідного брата,
що нібито приїхали до Криму. Насправді нікого з названих осіб на півострові не було. Жоден із 22 членів
делегації, що згадуються в російських мас-медіа, не
значиться у списках провладної партії на її офіційному сайті. Єдина людина серед прибулих, більш чи
менш пов’язана з політикою, — Хасан Дженгіз, голова турецької Асоціації євразійських урядів, котру
Росія свого часу й створила. Неофіційна турецька
делегація, яка відвідала Крим, зробила це з власної
ініціативи, не отримуючи дозволу Міністерства закордонних справ своєї держави. Про це заявив прессекретар МЗС Туреччини Хюсеїн Мюфтюоглу.
https://lenta.ru/news/2016/11/24/delegates/

«Меджліс став
загрозою для України»
Інформаційний сайт «Звезда», що належить
Міністерству оборони Росії, у статті під таким заголовком розповідає про те, що народний депутат України Мустафа Джемілєв
становить небезпеку для своєї країни через
зближення з Туреччиною. У зв’язку з цим
пропагандисти, посилаючись на ресурс із
сумнівною репутацією, зареєстрований на
панамському домені, розповіли, що офіційний Київ закликає припинити фінансування Меджлісу з боку Туреччини.
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201611191924-lzx6.htm
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ЗА ПРАПОР – ДО В’ЯЗНИЦІ?
Переслідування, побиття, обшуки,
затримання, сфабриковані справи — ось та
реальність, у якій живуть громадяни України
в Криму, які не сприйняли й не погодились
із анексією півострова.

В

окупованому Криму 14 грудня
цього року слідчий пред’явив
звинувачення українському
активісту, кримчанину Володимиру Балуху за ч. 1 ст. 222 КК РФ
(незаконне придбання, передача, збут,
зберігання, перевезення або носіння
зброї, її основних частин, боєприпасів).
Володимир зі звинуваченнями не погодився, а правозахисники наполягають
на тому, що справу сфабриковано та
політично мотивовано.
8 грудня 2016 року співробітники ФСБ
прийшли з обшуком до будинку проукраїнського активіста в селі Серебрянка Роздольненського району АР Крим.
Представники спецслужби знайшли на
горищі 90 патронів і кілька тротилових
шашок. А вже 12 грудня суд обрав йому
запобіжний захід — взяття під варту на
30 діб. Правозахисники повідомили,
що суд залишив без уваги той факт, що
процесуальні документи були складені
з істотними порушеннями. Крім того,
сторона звинувачення серед своїх доводів вказувала на те, що кримчанин
«не здав свій український паспорт і не
відмовився від громадянства України».
У свою чергу координатор Кримської
правозахисної групи Ольга Скрипник
навела декілька фактів, які свідчать про
те, що людину переслідують за переконання. «Обшук у будинку Володимира
стався через кілька днів після того, як
він розмістив на своєму домі табличку
«Вулиця Героїв Небесної Cотні, 18»
(на честь людей, які у 2014 році загинули в Києві під час Революції гідності. —
Ред.)», — наголосила правозахисниця.
Вона також зауважила, що під час обшуку, коли на горищі будинку Балуха
співробітники ФСБ нібито знайшли
боєприпаси, крім означених працівників спецслужб там нікого не було.
Власне кажучи, Володимира окупаційна влада переслідує вже протягом двох
років. Ще у 2014-му на знак протесту
проти дій Росії в його рідному Криму
кримчанин вивісив державний прапор
України на даху свого будинку. У 2015 ро-

ці співробітники місцевої поліції двічі
його знімали й вилучали. Коли Володимир вказав поліції на незаконність
їхніх дій, його побили й доправили у
районний відділ поліції. У той самий
день засудили до адміністративного
арешту на 10 діб за «непокору вимогам
співробітника поліції» (ст. 19.3 КоАП
РФ). Поки активіст відбував адміністративний арешт, проти нього всього
за два дні порушили нову кримінальну
справу — за «образу представника влади», провели розслідування й передали
її до суду. Суд призначив покарання у
вигляді 320 годин обов’язкових робіт.
Таким чином, українця двічі покарали
за одну й ту саму дію — його було позбавлено волі на 10 діб і засуджено до
примусових робіт. Після оголошення
вироку Володимир Балух зазначив,
що, на його думку, увага до нього з боку
поліції зумовлена його проукраїнською
позицією. «Вся ця справа шита білими
нитками і має на меті змусити мене виїхати з Криму. З вироком я не погоджуюся і провину не визнаю, тому вважаю
відпрацювання образливим і таким, що
створює ілюзію визнання мною провини», — констатував кримчанин.
Після того як Володимир Балух відбув призначене йому покарання, він
знову вивісив на даху свого будинку

український прапор. А 29 листопада
2016 року на стіні своєї оселі він розмістив ще й табличку з написом
«Вулиця Героїв Небесної Cотні, 18».
У грудні навідались співробітники
ФСБ — все завершилось обшуками,
черговими звинуваченнями, позбавленням волі, відкриттям нової кримінальної справи.
Експерти Кримської правозахисної
групи переконані, що кримінальне
переслідування Володимира Балуха
організовано саме через його відкриту
позицію українського громадянина: «У
випадку Володимира окупаційна влада неодноразово порушувала права та
свободи особистості, закріплені в Конвенції про захист прав людини — право на свободу та недоторканність, на
справедливий суд, на захист, на свободу вираження поглядів, на повагу до
приватного та сімейного життя».
Правозахисники також вказують на
те, що Росія, переслідуючи та караючи
українського громадянина в анексованому Криму, вже вкотре грубо порушила норми ст. 64-67 Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року про захист
цивільного населення під час війни,
застосувавши норми свого кримінального законодавства на території Криму
до громадянина України.
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РІКА ЖИТТЯ:

чи може Крим існувати без української води?
Води на півострові начебто достатньо — цілих два моря. Але вода в них солона.
У той час як власні прісноводні ресурси Криму неспроможні перекрити потреби
сільського господарства та промисловості.

Автор: Валерій ВЕРХОВСЬКИЙ

У

енциклопедичному словнику «Гранат»
1913 року щодо півострова було зазначено: «Північна половина Криму цілковито позбавлена річок і взагалі украй бідна
на прісну воду. Населення вимушене вдовольнятися дощовою водою, збираною в неглибокі
стави, звані аутами. Колодязі тут дуже глибокі
та часто містять гіркувато-солону воду».
Вибух, пролунав на Перекопі 17 вересня 1963 року, визначив долю величезної території та сотень
тисяч людей. Тоді було підірвано перемичку,
внаслідок чого вода з Дніпра прийшла до Криму,
і благодатним місцем відтоді можна було називати не лише його південну частину.

Перші спроби
Одним із перших над питанням води на півострові замислився засновник Нікітського ботанічно#2
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го саду Христіан Стевен, видатний кримський
науковець, засновник і перший директор Нікітського ботанічного саду. Швед за походженням,
уродженець Фінляндії, він майже все своє життя
присвятив Криму. У 1846 році він запропонував
побудувати канал від Дніпра до Північного Криму для зрошення посушливих степів.
Справа потребувала 40 млн карбованців, які
уряд так і не виділив.
У 1916 році з’явився ще один аналогічний проект,
але й він у ті буремні часи не був реалізований.

Крим нарешті отримав
дніпровську воду
Історія каналу почалася 20 вересня 1950 року,
коли уряд Країни Рад офіційно прийняв рішення побудувати Каховську гідроелектростанцію
з водосховищем площею понад 2 тис. кв. км,
Південноукраїнський та Північно-Кримський
канали.
Це означало не просто викопати канаву в землі, щоб вода пішла в іншому напрямку. Спершу
втрати води становили сорок відсотків! Бетон
не витримував, ставалися аварії, довелося зміц-

Канал змінив уклад життя у степовій частині
півострова. Люди згадують: «Росли тільки полин та саксаул. А коли канал збудували, стали
сіяти пшеницю, саджати плодові дерева».
Генеральний директор «Кримканалбуду» з 1963
до 1985 року Михайло Лабунець — родом із Чернігівщини. Канал став для нього справою життя. На схилі літ йому випало побачити занепад
власного дітища. «Без Північно-Кримського каналу не буде Криму, не буде врожаїв, нормального водопостачання!» — переконаний він.

«…Йому без води стояти
влітку не можна»

нювати русло каналу, змінивши склад бетону,
оскільки радянські марки не витримували суворої кримської зими. Вздовж усього шляху, яким
вода тече по каналу, було створено насосні станції. Для регулювання рівня паралельно збудували мережу дренажних станцій.

«Без Північно-Кримського
каналу не буде Криму…»
Що дав канал Криму? Це найдовша серед аналогічних споруд у Європі. Понад 400 км. А насправді — ціла мережа. Водогони, розгалуження,
«капілярна» система на доповнення до водних
«артерій», переходи, водосховища — усе разом
становить 11 тис. км.
Канал брав (до припинення роботи в 2014 році)
чверть усієї дніпровської води. Це — 85% води,
яку споживало сільське господарство Криму. Левова частка йшла на вирощування рису, що став
для мешканців півострова другим хлібом. Без
зрошення годі було й думати про заповнення рисових плантацій водою. У рисові чеки запускали
рибу, тож щоосені, коли воду з чеків спускали,
збирався ще один «врожай» — рибний.
Фото: «Укрінформ»

Припинення подачі води навесні 2014 року було
цілком логічним, хоча й дуже важким кроком. З
одного боку, Україна не зобов’язана постачати
ресурси окупованій території, не має вести переговори чи займатися діловими питаннями господарювання з режимом, що захопив владу на
півострові всупереч законам, не питаючи згоди
самих мешканців Криму. На іншій шальці терезів те, що значна частина української громади
півострова — це мешканці сіл, життя яких безпосередньо залежить від каналу, від дніпровської води. І припинення постачання води вдарить
саме по їхньому життю — зовсім не по окупантах,
котрим усього вистачить. Крім того, порушення
налагодженої системи природокористування
може призвести до незворотних наслідків.
У 2014-2015 роках незаконне керівництво Криму запевняло всіх — насамперед, очевидно, самих себе, що можна обійтися без каналу. Втім,
сам голова Комітету з водного господарства Ігор
Вайль не міг не визнати в інтерв’ю: «Без каналу
знайти джерело для зрошення 400 тис. га земель
нереально, а позбуватися найбільш родючої землі — нераціонально».
У фахівців викликає занепокоєння перебування
русла каналу у неприродному для нього сухому
стані. За умов спекотного кримського літа залізобетон виходитиме з ладу значно швидше розрахункових термінів. Георгій Капшук, почесний меліоратор України (цитую за газетою «Кримський
телеграф»): «Якщо ще рік не буде використовуватися канал — прощавай, Північно-Кримський!
Цей залізобетон — як живий організм. Влітку,
коли ґрунт нагрівається до 60 градусів, а води немає — його коробить, веде. А це 11 тис. км міжгосподарських, зрошувальних каналів і трубопроводів! Йому без води стояти влітку не можна».

Передача Кримського
півострова до складу
УРСР відбулася
не зненацька й не
одноосібним рішенням
Хрущова —
враховувалися,
насамперед,
адміністративні та
економічні чинники.
І канал став одним
із таких чинників.
Лише у складі України
Крим нарешті отримав
дніпровську воду.

Що буде через кілька
років з кримськими
угіддями?

Продовження
читайте на стор. 10

Канал забезпечував 1 млрд куб. м води на рік —
і це ще не повна його пропускна потужність.
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Підсумком «зневоднення
організму» півострова
уже стало стрімке
скорочення посівної
площі рису в Криму.

А предметом гордості Кримського водгоспу сьогодні є плани дати Криму бодай 40 млн куб. м
води. За рахунок внутрішніх ресурсів. Яких ресурсів? Шляхом виснаження й без того мізерного стоку степових кримських річок? Викачування артезіанських вод, запаси яких далеко не
безмежні?
Підсумком «зневоднення організму» півострова уже стало стрімке скорочення посівної площі
рису в Криму. Замість нього пропонують вирощувати соняшник. Ця дуже корисна сільськогосподарська культура потребує значно меншого зрошення та є достатньо прибутковою, проте
сонях виснажує навіть масні чорноземи материкової України. А що буде через кілька років з
кримськими угіддями?
В офіційних документах Республіканського комітету з водного господарства Криму відверто
сказано про катастрофічне становище зі зрошенням у господарствах степової частини півострова. Наприклад, у червні цього року в Курманському (Красногвардійському/Krasnohvardiiske)
районі з 47 тис. га зрошуваних угідь поливалося
менш ніж 1,5 тис. га.
Поки що російський міністр природних ресурсів
обіцяє налагодити водопостачання на півострові
в достатньому обсязі до 2019 року.
Тому за всіх екологічних наслідків його експлуатації, з його колосальними втратами води на
шляху до споживача, з тією даниною, яку довелося віддати Херсонщині під затоплення Каховським морем, — канал все одно є меншим злом.

Чорний день настав?
Міжнародні норми забезпеченості водними ресурсами становлять 1 тис. куб. м на людину — це
критичний мінімум, нижче якого цивілізоване
життя неможливе. Тобто Криму з його населенням у 2,5 млн осіб необхідно 2,5 млрд куб. м води.
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Але межа в 1 тис. куб. м на особу — не норма, а
мінімум. У Криму він ледь виконувався за рахунок каналу, який давав три чверті води. Ще
15% забезпечували річки, решту брали з підземних джерел. Слід зазначити, що найкраща
питна вода на півострові — саме підземна. Воду
з низу Дніпра можна використовувати лише на
зрошення та промислові потреби. Загалом з надр
півострова можна видобути лише 0,5 млрд куб. м
води, що втричі менше, ніж постачалося Північно-Кримським каналом. І ці 0,5 млрд куб. м —
лише в теорії. Адже необхідно уточнити, що
якість води не завжди відповідає кількості. Це
може бути й забруднена частина верхнього шару
ґрунтових вод, і вода, насичена сірководнем, і навіть цінна в медичному чи харчовому сенсі мінералізована вода, котра аж ніяк не придатна для
зрошення.
«Доступні дані про реальний обсяг відбору підземних вод у різні періоди змінюються в межах
від 161,4 млн куб. м до 319,3 млн куб. м на рік»
(Є. Каюкова, Т. Баробошкіна, І. Косінова «Ресурсний потенціал прісних вод Криму»). Йдеться про 3 тис. свердловин, пробурених ще за радянських часів і законсервованих на чорний, так
би мовити, день. З анексією Криму Російською
Федерацією, судячи з усього, цей чорний день
настав.

«Гавань»,
що може перетворитися
на пустелю
Що станеться, коли здійсняться марення про
Крим, назавжди відрізаний від України, ніби її
не існує, не існувало й існувати не може?
Заради доповідей про виконання для кремлівського начальства чиниться безумство: питною
водою з підземних джерел наповнюють річище
каналу, внаслідок чого вода стає непридатною
до споживання, забруднюється, змішується з
річковою. А оскільки до ремонту й обладнання
споруд Каналу руки так і не доходять, втрати
води лишаються такими ж високими — від третини до половини всього обсягу. Кримводгосп
перетворився на організацію, що губить останні
водні запаси півострова.
Приблизно третину води (від 25% до 38%)
кримські річки отримують з підземних джерел.
І в сухому степу саме підземні джерела не дозволяють річкам — Біюк-Карасу, Кучук-Карасу,
Салгиру, Чатирлику — всохнути. Видобуток зі
свердловин врешті-решт виснажить ресурси річкової води. Викачування прісної води зі свердловин призводить до того, що поступово солона
вода просочуватиметься під землю, і нічого живого на солончаках не ростиме.
Кремль запевняє, що Крим «повернувся до рідної гавані». Але ця «гавань» незабаром може
перетворитися на пустелю.
Фото: «Укрінформ»
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ОКУПОВАНА
ОСВІТА
З перших днів анексії Криму почався процес активної
інтеграції навчальних закладів півострова в російську
освітню систему.

Витіснення
української мови
У листопадовому звіті ООН про права людини в Україні сказано, що в окупованому Криму
викладання українською фактично зведено до
нуля. Із 533 загальноосвітніх шкіл на півострові
лише одна провадить навчання українською мовою, та й то не у всіх класах.
«Із семи україномовних освітніх закладів, що
існували до 2014 року, залишився тільки один —
Сімферопольська гімназія. Втім, у поточному
році в закладі припинено викладання українською мовою в першому та другому класах.
Представник кримського «міністерства освіти»
пов’язав це нібито з відсутністю у батьків зацікавленості у продовженні навчання українською», — йдеться в доповіді ООН.
Проте українські правозахисники стверджують,
що таке скорочення пов’язане зовсім не з відсутністю бажання навчатися українською мовою.
«Місцева влада та керівники навчальних закладів проводять із батьками бесіду про недоцільність освоєння дітьми української мови, а тим
більше про вивчення українською всього курсу
шкільної програми», — коментує Юлія Тищенко, керівник програм Українського незалежного
центру політичних досліджень.

Впровадження
російської ідеології
Протягом усього періоду окупації Росія нав’язує
свою ідеологію й бачення історії — стверджують
українські правозахисники. У 2014 році «нова»
освітня система запровадила курс «Кримознавства», у якому левову частку часу приділяють
тематиці «возз’єднання Криму з Російською Федерацією», «Кримської весни»...
У звіті українських правозахисників «Крим після анексії» за 2016 рік наводяться факти тиску
на кримськотатарських дітей. Наприклад, до
Дня пам’яті жертв депортації 18 травня 1944 року всім директорам кримських шкіл було розіслано телефонограму «міністра освіти та молоді Криму» Наталії Гончарової: «Керівникам
Фото: «Укрінформ»

навчальних закладів. Нагадуємо, що заходи
до Дня пам’яті жертв депортації проводяться
18 травня. Це навчальний день, тож пропуск занять учнями та працівниками шкіл у зазначений
час із вищеназваної причини заборонено. У зв’язку з цим прошу 18 травня до 9:00 інформувати
електронною поштою про кількість та причини
відсутності учнів, у тому числі окремо щодо дітей кримськотатарської національності».

Обмежене визнання
Студенти вищих навчальних закладів у окупованому Криму стикаються з серйозними проблемами. Зокрема, реформування вишів, а саме злиття
майже всіх вищих навчальних закладів в один не
принесло студентам і навчальному процесу нічого доброго. Відразу після анексії у Таврійський
Національний університет ім. В. І. Вернадського
влилися інші великі виші Криму. Це було зроблено з метою отримання статусу федерального ВНЗ
та, відповідно, заради збільшення фінансування.
Проте реформатори не врахували, що перейменування вишів у один великий КФУ (Кримський
федеральний університет) нівелювало всі правові та міжнародні угоди цих установ. Дипломи,
академічне співробітництво, сертифікати, видані
Росією в Криму, діють лише на території РФ.
«Торік отримав диплом КФУ російського зразка,
приїхав на батьківщину, в Азербайджан, і тут мені
відмовили в легалізації документа про освіту, обґрунтувавши це тим, що Азербайджан, як і багато
інших країн, не визнає Республіку Крим суб’єктом
Російської Федерації», — поділився в соціальній
мережі проблемою один із випускників вишу.
Найбільше опиралися злиттю з КФУ представники Кримського медичного університету
ім. С. І. Георгієвського. У ньому навчалося багато іноземних студентів. Протести, звернення до
місцевої влади та офіційного Кремля результатів не дали.
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5 липня 2016 року було
прийнято Тбіліську декларацію Парламентської
Асамблеї ОБСЄ, що включала в себе резолюцію
«Порушення прав людини
та основних свобод у
Автономній Республіці
Крим і місті Севастополі».
У ній, крім усього іншого,
було сказано, що Парламентська Асамблея ОБСЄ:
«... Висловлює глибоку
стурбованість у зв’язку з
тим, що в Криму зникає
можливість отримання
освіти українською мовою
та її вивчення внаслідок
здійснення тиску на адміністрації шкіл, вчителів,
батьків та дітей. Метою
такого тиску є припинення
викладання українською
мовою та її вивчення,
що ще більшою мірою
обмежить присутність
української мови та культури на півострові...»
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ПЕРЕДАЧА КРИМУ УКРАЇНІ В 1954 РОЦІ:
«дарунок» Хрущова чи економічна безвихідь
Правові аспекти передачі Кримської області до складу Української РСР, що відбулася
в лютому 1954 року, достатньо вивчені не лише вітчизняними, а й авторитетними
міжнародними організаціями. Вони визнані юридично бездоганними. Ми ж спробуємо
розібратися в деталях цієї важливої історичної події.
Автор: Петро ВОЛЬВАЧ,
голова Кримської філії Наукового
товариства ім. Шевченка, академік УЕАН,
заслужений діяч науки й техніки АР Крим

Г

оловний висновок після опрацювання документів, пов’язаних
із цією справою, полягає в тому,
що витоки рішення про передачу Кримської області зі складу РРФСР
до складу Української РСР слід шукати
в трагічному для півострова 1944 році.
Безперечно, упродовж 1941-1944 років
народне господарство зазнало величезних збитків, оскільки півостровом двічі
прокочувалися руйнівні хвилі війни. У
Криму економічна та соціальна ситуація у повоєнну добу виявилася надзвичайно складною, навіть катастрофічною. Значною мірою кризу економіки,
особливо сільськогосподарського виробництва, тут спричинила масова де-
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портація кримськотатарського народу,
німців, греків, вірменів, чехів та болгар.
Офіційна статистика свідчить, що за час
війни чисельність населення в Криму
зменшилася вдвічі, а після депортації
кримських татар тут взагалі лишилося
близько 500 тисяч осіб.
Перша хвиля переселенців до Криму з
глибинних областей Росії не принесла
бажаних наслідків. Люд із лісистої Росії важко приживався в степу і не міг
адаптуватися до гірської місцевості. Ще
важче переселенцям давалася вельми
складна й специфічна землеробська
культура.
Якщо бути об’єктивним, то питання про
зміну перепідпорядкування Кримської
області ідеологічно та економічно було
обґрунтоване на вересневому пленумі
ЦК КПРС 1953 року, присвяченому
проблемам сільського господарства. На
ньому з ґрунтовною доповіддю висту-

пив беззаперечний знавець цієї галузі
Микита Хрущов.
На рішення вересневого пленуму ЦК
Кримський обком відреагував лише
наприкінці жовтня, тобто майже через
півтора місяця. Збори партгоспактиву
в Криму провели без серйозного аналізу стану сільськогосподарської галузі,
без пошуків і нищівної критики винуватців, так би мовити, по-домашньому.
Першому секретареві ЦК КПРС Микиті Хрущову, який добре знав ситуацію на півострові, така самозаспокоєність кримського керівництва не надто
припала до смаку. Оскільки офіційна
звітність та численні скарги переконували у протилежному. Мабуть, саме
це й спричинило його таємну появу в
Криму пізньої осені 1953 року.
Кримська дійсність 1953 року, зображена зятем Хрущова Олексієм Аджубеєм,
який супроводжував Першого секретаря в інспекторській поїздці до Криму,
вражає своєю безнадійністю. За словами Аджубея, найбільше спантеличили,
схвилювали й обурили Хрущова галасливі натовпи російських переселенців,
які торпедували машину Першого секретаря. Люди скаржилися на нестерпні умови життя, погане житло, нестачу
харчів, вимагали допомоги.
За свідченням Олексія Аджубея, Хрущов того ж дня терміново виїхав до Києва. По приїзді в Маріїнському палаці
він мав тривалу розмову з керівництвом республіки. Головною її темою стало кримське питання та неприємні враження від поїздки. Користуючись своїм
величезним авторитетом серед київського керівництва, Микита Сергійович
умовляв українців допомогти відродженню кримської землі. «Там южане
нужны, кто любит садочки, кукурузу, а
не картошку», — переконував він.
Безперечно, рішення про передачу
Кримської області зі складу РРФСР до
УРСР було породженням колективної
думки вищого керівництва партії та уряду СРСР. Без участі старої сталінської
гвардії — Маленкова, Молотова, Кагановича, Ворошилова, Булганіна — воно
б не відбулося. Не існує жодного документа, який би підтверджував вирішальну роль Хрущова у кримському питанні
1954 року, а тим більше намагання зро-

бити якусь послугу Україні. Як людина,
що найкраще зналася на сільському господарстві й відповідала за його стан, він
справді міг запропонувати шляхи виходу Криму з економічної кризи.
Перебуваючи у складі РРФСР,
Кримська область лишалася в економічному просторі України. Паливноенергетичний комплекс, металургія,
машинобудування та легка промисловість, залізничний транспорт України і Криму фактично були єдиними.
Україна ще до 1954 року надавала
Кримській області велику допомогу
у відродженні міст, відбудові заводів
та фабрик, у вирішенні проблем водопостачання, будівництва.
На підставі вивчення архівних матеріалів доходимо висновку, що рішення про
передачу Кримської області Україні у
вищого керівництва СРСР визріло наприкінці 1953 — на початку 1954 року.
Упродовж цього періоду велася напружена підготовча робота. Проводилася
також інтенсивна ідеологічна діяльність
з метою підготовки кримчан до змін.
Про існування відповідної програми у
вищого керівництва країни свідчить і
довідка під грифом «Секретно» «Про
стан сільського господарства Кримської області» від 4 січня 1954 року, підготовлена для першого секретаря ЦК
КПУ О. І. Кириченка. Вже сама назва,
а тим більше зміст цього надзвичайно
цінного документа переконливо засвідчують справжню причину перепідпорядкування Криму. У зазначеній до-

відці в концентрованому вигляді і без
ідеологічного марнослів’я висвітлено
справді катастрофічний стан сільського
господарства та глибоку занедбаність
соціальної сфери Криму напередодні
передачі області Україні.
На підставі цього документа маємо
можливість з’ясувати, що ж «дарувало», а точніше, нав’язувало кремлівське керівництво Україні та яким був цей
«дарунок» у 1954-му?
З довідки дізнаємося, що в 1954 році
порівняно з 1940-м площа посівів у
Криму скоротилася на 70 тисяч гектарів. Із 30 наявних колгоспів лише три
спромоглися освоїти польову та кормову сівозміни. За врожайністю всіх головних сільськогосподарських культур
область у 1953 році не досягла довоєнного рівня. Станом на 1 січня 1954-го
площа садів становила лише 87%, а виноградників — 79% до рівня 1940 року. Тваринницькі ферми у більшості
колгоспів і радгоспів Криму увійшли в
зиму 1953-1954-го лише на 37% забезпеченими кормами. План будівництва
корівників і телятників у 1953 році область виконала на 35,6%, а пташників —
на 43%. В області не вистачало понад
1100 тракторів. Сільське господарство
Криму потерпало від гострої нестачі
води. Станом на січень 1954 року в господарствах Криму зрошувалося лише
40,9 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь. У 1953-му область не
виконала план збору податків, недодавши в казну 6 млн 60 тисяч карбованців.

Украй занедбаними були легка та харчова промисловість. У 1953 році план
не виконали всі підприємства цих галузей. Глибоку кризу переживала й
соціальна сфера області. Повністю
припинилася торгівля овочами та картоплею в державному секторі (ЦДАГО:
Ф-1-ОП 52. Спр. 490. Ар. 9. Цит. за Василем Чумаком, 1993).
Досвідчені політичні шулери й інтригани, які пройшли багаторічний вишкіл
у «сталінських університетах», добре
розуміли, що під передачу Криму необхідно було підвести надійне ідеологічне підґрунтя. Ним став досить вигідний
і зрозумілий радянським масам ювілей — 300-ліття Переяславської ради.
Передача Кримської області до складу України напередодні грандіозного
свята «вечной дружбы двух братских
народов» чудово вписувалася в добре
підготовлений кремлівський сценарій.
Тож після належного проходження
«кримського питання» через всі інстанції Президія Верховної Ради СРСР
19 лютого 1954 року одноголосно ухвалила Указ «Про передачу Кримської
області зі складу РРФСР до складу
Української РСР».
Швидке економічне піднесення всіх галузей виробництва вже в перше десятиліття після передачі Криму Україні —
найвагоміший доказ вирішального внеску українського народу в повоєнне відродження півострова. Тож «орденом на
грудях планети», за висловом Пабло Неруди, він став уже в складі України.
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Згідно з твердженнями
співробітників Музею історичних
коштовностей України (Київ),
оригінал знаменитої скіфської
пекторалі для демонстрації
на закордонних виставках не
вивозиться. Там можуть бути
показані лише копії.

РОСІЯ
НАМАГАЛАСЯ
ПРИВЛАСНИТИ
МУЗЕЙНІ ЦІННОСТІ
З ОКУПОВАНОГО
КРИМУ
14 грудня 2016 року Окружним судом міста Амстердама прийнято рішення
повернути на територію України колекцію експонатів з кримських музеїв,
що були надані Музею Алларда Пірсона для проведення виставки
«Крим. Золотий острів у Чорному морі».
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П

одії навколо цих безцінних для
України музейних експонатів почали розгоратися ще 2014 року, після
того як Російська Федерація, порушуючи всі норми міжнародного права, окупувала Крим.
У зв’язку з окупацією АРК та претензіями з
боку кримських музеїв, які наполягали на поверненні їм артефактів, керівництво Музею
Алларда Пірсона відмовилося передавати
Україні експонати виставки до моменту винесення компетентним судом відповідного рішення. Розпочалась судова тяганина. І це попри те, що згідно з п. 13 ст. 1 Закону України
«Про музеї та музейну справу» згадані артефакти є частиною Музейного фонду України.
Вони закріплені за музеями на правах оперативного управління, а тому визначати долю та
місцезнаходження відповідних артефактів є
компетенцією виключно Міністерства культури України.
Кримські музеї 19 листопада 2014 року подали
позов до Окружного суду м. Амстердама проти Музею Алларда Пірсона щодо повернення
експонатів виставки на територію окупованого півострова. У свою чергу Україна 21 січня 2015-го подала заяву до Окружного суду
м. Амстердама про допуск держави до судового процесу як позивача у справі.
Окружний суд Амстердама став на бік України
й вирішив повернути музейні цінності. Проголошуючи своє рішення, суд керувався тим,
що Крим не є країною і таким чином не може
заявляти про своє право на об’єкти мистецтва.
Тому рішення про те, кому повинні бути повернуті артефакти, має прийняти український
суд після того, як музейні експонати опиняться на території України.
Міністерство закордонних справ України, коментуючи це рішення, наголосило: «Рішення є
правомірним і логічним підтвердженням позиції Королівства Нідерланди і всього міжнародного співтовариства щодо невизнання неправомірної окупації і спроби анексії Російською
Федерацією Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Рішення є прикладом реалізації на практиці положень Резолюції Генеральної
Асамблеї ООН 68/262 від 27.03.2014 «Територіальна цілісність України». Воно відповідає
духу численних документів ОБСЄ, Ради Європи, Європейського Союзу та багатьох інших
міжнародних організацій».
У свою чергу Міністерство культури Росії,
держави, яка незаконно привласнила собі
частину іншої країни, також не забарилось із
коментарями: «На жаль, дане рішення є прикладом порушення прав установ культури й
руйнування єдності музейних колекцій. Воно
суперечить не тільки положенням контрактів,

Фото: «Укрінформ»

а й грубо порушує принципи міжнародного
міжмузейного обміну та право народу Криму
на доступ до власної культурної спадщини».
А ось у Міністерстві культури України не сумніваються в тому, що рішення суду щодо повернення «скіфського золота» на батьківщину
ще раз підтверджує, що позиція Української
держави справедлива, чесна та прозора, а головне — Україна дотримується всіх норм міжнародного права. Також у відомстві зазначили,
що наша делегація була дуже сильною у своїх
аргументах. Розповідаючи про перебіг подій у
судовій залі міста Амстердама, перший заступник міністра культури України Світлана Фоменко констатувала, що, на відміну від української делегації, аргументи кримської сторони
були виключно емоційними й до юридичного
розгляду не мали жодного відношення. Єдине,
у чому вони були сильними, так це у створенні емоційного та інформаційного тиску. «Тиск
відчувався неймовірний — багато проросійської та російської преси, агресивних виступів та
провокаційних питань… Особливо вражав той
фактор, що представник кримських музеїв не
з’явився на суд…» — зазначила представниця
Міністерства культури України.
На цьому історія кримських експонатів не завершується, адже музеї півострова збираються
оскаржити судове рішення. А ось представники українських відомств, які представляють
державу в суді, переконані, що кримські музеї
не мають жодного шансу на виграш, і артефакти повернуться на батьківщину вже наприкінці
2017 року. «За моїми прогнозами, якщо справа
рухатиметься в нормальному режимі відповідно до процесуальних кодексів Нідерландів,
то вже до кінця наступного року ми зможемо
побачити цю колекцію в Києві», — наголосив
Павло Петренко, міністр юстиції України.
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СКЛАД ВИСТАВКОВОЇ
КОЛЕКЦІЇ:
132 музейні предмети —
Центральний музей
Тавриди
190 предметів — Керченський історико-культурний
заповідник
28 предметів — Національний заповідник «Херсонес
Таврійський»
215 музейних предметів —
Бахчисарайський історикокультурний заповідник
Виставка «Крим. Золотий
острів у Чорному морі»
проходив у Рейнському
Крайовому музеї міста Бонна
з 3 липня 2013 року до
19 січня 2014 року та в Музеї
Алларда Пірсона міста
Амстердама з 6 лютого до
28 травня 2014 року. Тобто на
момент вторгнення Російської Федерації на український
півострів виставка перебувала в Нідерландах.
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Заборонена
будь-яка господарська
діяльність, що підлягає
держрегулюванню
(ліцензування,
отримання дозвільних
документів,
сертифікація тощо)

Закон не визнає
загального автоматичного
набуття російського
громадянства жителями
Криму

Заборонено продавати або
купувати нерухомість, але
можна отримувати у спадок
(тільки за українським
законодавством)

Відшкодування
матеріальної і моральної
шкоди, заподіяної
даній території, а також
відповідальність за охорону
культурної спадщини
на ній повністю
покладається на РФ

Заборонене
ввезення та/або вивіз
товарів військового
призначення

Заборонена
організація залізничних,
автомобільних,
морських, річкових,
поромних, повітряних
сполучень

Під час
проведення виборів
президента України,
народних депутатів
України, всеукраїнського
референдуму голосування
громадян на тимчасово
окупованій території
не організовується
і не проводиться

В’їзд на тимчасово
окуповану територію і виїзд
із неї здійснюється через
контрольні пункти
в’їзду — виїзду,
для громадян України,
котрі не проживають
постійно в Криму, іноземців
і осіб без громадянства —
за наявності паспорта і
спеціального дозволу

Окупований

Крим

19 грудня 2016 року Генеральна Асамблея ООН затвердила
Резолюцію про ситуацію з правами людини в АР Крим і
місті Севастополі (Україна). Цей документ містить чіткі
формулювання щодо статусу АР Крим та міста Севастополь
як частини території України, засуджує тимчасову окупацію
Кримського півострова РФ та не визнає спроби його анексії
державою-окупантом.
Тимчасово окупована
територія є невід’ємною

За порушення порядку
в’їзду та виїзду — ув’язнення
терміном до 5 років

із конфіскацією
транспорту, при

здійсненні порушення
організованою групою —

до 8 років із
конфіскацією
транспорту і
забороною обіймати
посади (до 3 років). За

проте відповідальність за
порушення прав людини на
ній покладається на РФ

Тимчасово окупованою
територією визначаються
території Автономної
Республіки Крим і
Севастополя, повітряний
простір над ними, а
також внутрішні води і
територіальне море України,
включаючи підводний
простір, їхнє дно й надра

звичайне порушення порядку
в’їзду оштрафують на
1700-5100 грн і зможуть
затримати (до 3 годин за
наявності документів, і до
3 діб — у разі відсутності)

Заборонене
користування
державними
ресурсами

Заборонене
здійснення
грошових
переказів

Кримчани зможуть
отримувати пенсії
і соцвиплати
з держбюджету
України, якщо вони не
отримують їх від РФ

частиною території
України і на неї
розповсюджується
українське
законодавство,

ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДЯН У КРИМУ:
Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».
Постанова від 4 червня 2015 р. № 367 «Про затвердження Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та
виїзду з неї» № 367.
Закон України «Про створення вільної економічної зони „Крим“ та про особливості здійснення економічної діяльності на
тимчасово окупованій території України».
Пропуск осіб через адміністративний кордон з АРК. ГПСУ.
© 2016 Укрінформ. Усі права захищені.
У разі використання матеріалів посилання обов’язкове. www.ukrinform.ua

