
Звіт про результати діяльності 
Представництва Президента України 
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з метою реалізації поставлених Президентом України завдань щодо 
забезпечення основних напрямів гуманітарної, соціальної та економічної 
політики України відносно населення тимчасово окупованої території (далі -  
ТОТ) України в Автономній Республіці Крим (далі -  АРК), а також внутрішньо 
переміщених осіб (далі -  ВПО) діяльність Представництва Президента України 
в Автономній Республіці Крим (далі -  Представництво) в І кварталі 2018 р. 
реалізовувалася в межах чинного законодавства за наступними напрямами.

1. Взаємодія Представництва з іншими органами та населенням
У звітному періоді Представництвом здійснювалася активна взаємодія з 

органами державної влади та місцевого самоврядування, міжнародними 
організаціями, громадськими об’єднаннями та органами самоврядування 
кримськотатарського народу з питань власної компетенції, зокрема визначених 
Законом України від 02 березня 2000 р. № 1524-Ш та Указами Президента 
України від 20 січня 2016 р. № 16/2016 та від 17 серпня 2017 р. № 221.

В рамках налагодження постійних робочих зв’язків за цей період Постійним 
Представником Президента України в АРК (далі -  Постійний Представник), 
Першим заступником Постійного Представника (далі -  Перший заступник) та 
службами Представництва було проведено більше 100 зустрічей та нарад, 
зокрема за участю Міністра закордонних справ, народних депутатів, зі 
співробітниками Адміністрації Президента України, Міністерства у справах 
ВПО та ТОТ, органів прокуратури, з членами Меджлісу кримськотатарського 
народу (далі -  МКТН), Херсонського регіонального меджлісу, з керівництвом 
переміщених вищих навчальних закладів та ВНЗ Херсонськбї' області, 
правозахисник організацій.

Основні заходи, організовані Представництвом або проведені за участю 
керівництва Представництва за звітний період, описані у додатку 1 до звіту в 
хронологічному порядку.

Такі заходи були відображені у новинах веб-сайту Представництва 
ЬЦр://УА\^.рри.§оу.иа/ разом із відомостями про діяльність Президента України 
з питань АРК та про інші події, пов’язані із АРК, з версіями посилань 
англійською, кримськотатарською та російською мовами.

Найбільшого резонансу серед відвідувачів сайту набули статті щодо 
заходів, проведених Представництвом, резонансних повідомлень щодо 
практичних заходів, а саме: стосовно запуску' залізничного сполучення для 
кримчан з/до станції Вадим, заходи з протидії організації незаконного 
судноплавства у морських просторах навколо Криму, зустрічі з делегацією 
Міжнародного Комітету Червоного Хреста та нарада з протидії нелегальним 
перевізникам.



Загалом показники відвідування офіційного веб-сайту Представництва в 
І кварталі 2018 р. зросли у порівнянні з 4 кварталом 2017 р. вдвічі або на 178 % 
та склали майже 75 тисяч відвідувань інтернет-користувачів. З дати заснування 
веб-сайту Представництва загальна кількість переглядів склала 409 тисяч.

Вищевказані заходи також були відображені у повідомленнях групи 
Представництва у соціальній мережі Фейсбук
ЬЦр5://\у\\^.1асеЬоок.сот/рри.§оу.иа/: (73 новини, 44546 переглядів) разом із 
відомостями про діяльність Президента України з питань АРК (15 новин, 4012 
переглядів) та про інші події, пов’язані із АРК (ЗО новин, 10824переглядів). 
Загальна кількість підписчиків -  837 осіб.

В рамках висвітлення діяльності Представництва Постійним 
Представником та його Першим заступником у звітний період періодично 
надавалися інтерв’ю таким ЗМІ, як «Центр журналістських розслідувань», 
«АТР», «Крим.Реалії», «Куреш» та інші.

Постійним Представником у звітний період продовжувалися щотижневі 
п’ятничні ефіри на радіо «Хайят» зі звітом громадськості про діяльність 
Представництва за тиждень.

Розміщені Представництвом матеріали на сайті та в групі у соціальній 
мережі «Фейсбук», інтерв’ю, заяви на вказаних заходах активно 
використовувалися в звітному періоді 2018 році іншими українськими засобами 
масової інформації («Новий Візит», «Південна Українська Компанія» та ін.).

Водночас у матеріалах російських ЗМІ та підконтрольних ЗМІ державі- 
агресору на ТОТ, заявах колаборантів та посадових осіб РФ наявна постійна 
неконструктивна критика та спроби викривлення діяльності Представництва; у 
цілому можна констатувати велике медійне значення діяльності Представництва 
у наведений період в умовах інформаційної війни, як складової російської 
агресії, що триває.

Скарг представників ЗМІ на неналежний розгляд Представництвом запитів 
(відсутність відповіді, неповнота, несвоєчасність надання інформації) протягом 
вказаного періоду не надходило.

Вбачається за доцільне подальша активна участь Представництва, як 
державного органу України, у відповідних заходах у форматі дискусій чи 
конференцій, за участю керівної ланки центральних органів виконавчої влади, 
депутатів, іноземних дипломатів, експертних та журналістських кіл України з 
метою обговорення та вирішення питань, пов’язаних з російською збройною 
агресією та незаконною окупацією Кримського півострова, та посилення уваги 
міжнародної спільноти до ситуації в Україні, яка склалася внаслідок тимчасової 
окупації Кримського півострова, та необхідності подальшого міжнародного 
тиску на окупанта з метою відновлення територіальної цілісності й суверенітету 
України. .

За звітний період до Представництва надійшло вхідної кореспондегіції від: 
Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів України -  10 листів. 
Верховної Ради України -  5 листів, РНБО -  1 лист. Державного управління
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справами -  8 листів, центральних органів виконавчої влади -  82 листа, 
правоохоронних органів — 130 листів, територіальних органів державної 
виконавчої влади -  304 листа, інших -  88 листів.

В межах реалізації завдань Представництвом за звітний період підготовлено 
та надіслано 897 листів, із них: до Президента України через Адміністрацію -  25 
листів. Кабінету Міністрів України -  1 лист. Верховної Ради України -  14 листів, 
РНБО -  З листа. Державного управління справами -  7 листів, центральних 
органів виконавчої влади -  126 листів, до правоохоронних органів -  256 листів, 
до територіальних органів виконавчої влади -  207 листів, інших -  168 листів.

2. Міжнародна ситуація щодо Криму, міжнародні зв’язки 
Представництва

Рішення та заяви міжнародних установ
04 січня 2018 р. відбулася заява Федерального міністра закордонних справ 

Німеччини Зіґмар Ґабріель, який у рамках візиту в Україну наголосив, що 
ситуація в Україні не є двостороннім конфліктом з Росією, а є викликом 
цілісності в центрі Європи. Було наголошено на підтримку України у 
відстоюванні територіальної цілісності та суверенітету.

15 січня 2018 р. відбулася заява Державного міністра Республіки Албанія у 
справах діаспори Панделі Майко щодо підтримки суверенітету і територіальної 
цілісності України.

18 січня 2018 р. опубліковано Всесвітню доповідь Нитап Кі§Ьіз \¥аІсЬ за 
подіями 2017 року. У доповіді відзначено, що «російська влада повністю 
подавила публічну критику дій Росії в Криму» та кримінально карає населення 
за критику факту окупації. Констатується, що найбільш незалежні активісти у 
сфері медіа та прав людини вже були змушені залишили півострів, а ті, хто 
залишилися, знаходяться під тиском окупаційної влади, які постійно зростає. 
Нитап Кі§Ьі8 \¥аІсЬ констатує, що російська влада в Криму карає 
кримськотатарський народ за його проукраїнську позицію, із використанням 
кримінальних переслідувань за «сепаратизм» та безпідставних звинувачень, 
пов’язаних з «тероризмом».

19 січня 2018 р. відбулося спеціальне засідання Національної комісії 
України у справах ЮНЕСКО щодо вжиття невідкладних заходів заради 
збереження Ханського палацу в Бахчисараї.

ЗО січня 2018 р. відбулася заява Міністра закордонних справ та 
міжнародного співробітництва Італійської Республіки Анджеліно Альфаио, 
першого в якості Діючого голови ОБОЄ щодо пріоритетності відновлення 
територіальної цілісності України.

08 лютого 2018 р. Європейський суд з прав людини в рамках рішення 
"Клеменков та інші проти Росії" по скаргах дев'яти осіб визнав, серед іншого, 
порушення з боку РФ статей З та 13 Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод політв'язня Афанасьєва Г.Є. під час його трьох 
етапувань у вересні-жовтиі 2015 р. територією РФ в районі Єиктивкару (заява 
№ 20715/16 від 5 квітня 2016 р., адвокатом у справі виступав правозахисник з 
Республіки Комі Мезак Е.А.). Це рішення ЄЄПЛ не містить опису причин 
ув'язнення Афанасьєва Г.Є. та інших порушень його прав з боку влади РФ,



водночас воно вочевидь буде використано як доказ відповідних неправомірних 
дій влади держави-агресора проти населення окупованого Криму у інших 
національних та міжнародних провадженнях.

21 лютого 2018 р. Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення про 
затвердження Плану дій РЄ для України на 2018-2021 роки, що охоплює питання 
допомоги ВПО з Криму.

9 березня 2018 р. відбулася заява тимчасово повіреного у справах США при 
ОБОЄ Гаррі Каміа в Постійній раді ОБОЄ у Відні щодо припинення репресій РФ 
проти жителів Криму, незгодних з окупацією, та з вимогою допустити на 
півострів міжнародних спостерігачів за правами людини і повернути Крим під 
контроль України.

12 березня 2018 р. Рада ЄС продовжила чинність обмежувальних заходів, 
відносно 150 громадян та 38 компаній, накладених за дії, які обмежують 
територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України, або їм 
загрожують. Дію санкцій продовжено на наступні шість місяців, до 15 вересня 

]) 2018 р. Вони передбачають замороження активів та заборону в'їзду на територію
ЄС. Ці обмежувальні заходи продовжують застосовуватись до 150 осіб та 
38 організацій (економічні санкції проти окремих галузей російської економіки, 
які чинні до 31 липня 2018 р.; обмежувальні заходи у відповідь на незаконну 
анексію Криму та міста Севастополя, що обмежуються територією Криму та 
міста Севастополя, і зараз чинні до 23 червня 2018 р.).

12 березня 2018 р. відбулося звернення Всесвітнього конгресу кримських 
татар до тюркських народів і мусульман Росії в зв'язку з виборами президента, 
які пройдуть в РФ 18 березня.

14 березня 2018 р. зроблено заяву речниці Державного департаменту 
Держдепартаменту США Гезер Науерт стосовно фіктивного «референдуму» в 
окупованому Криму та четвертої річниці окупації Криму Росією. Наголошено, 
що населення Криму, зокрема, кримські татари, активісти, незалежні журналісти 
піддаються репресіям зі сторони країни-агресора.

І 14 березня 2018 р. здійснено заяву Федерального Президента Республіки
Австрія Александера Ван дер Беллена стосовно визнання російських «виборів» 
в окупованому Криму.

15 березня 2018 р. схвалене рішення Бюро ПАРЄ що Асамблея готуватиме 
окрему доповідь і резолюцію «Расова дискримінація Росією кримських татар в 
Криму».

18 березня 2018 р. здійснено заяву Високого представника ЄС у 
закордонних справах і з питань політики безпеки Федеріки Моґеріні від імені 
Європейського Союзу щодо АРК і м. Севастополь з нагоди четвертої річниці 
незаконної анексії Криму і Севастополя РФ.

19 березня 2018 р. БДІПЛ ОБСЄ опублікувало Звіт про попередні 
результати і висновки проведених виборів Президента РФ 18 березня 2018 р. де 
лише згадувалося про те, що в Криму не проводився моніторинг відповідних 
«виборів» з боку ОБСЄ.

19 березня 2018 р. Управління Верховного комісара ООН з прав людини 
оприлюднило чергову Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні за 
період з 16 листопада 2017 р. до 15 лютого 2018 р.



з

19 березня 2018 р. здійснено заяву ЄС, в якій Союз повідомляє, що не визнає 
незаконну анексію Криму та Севастополя, тому не визнає вибори на Кримському 
півострові. США, Канада, Австрія, Великобританія, Німеччина, Норвегія, Італія, 
Франція, Естонія, Польща та Японія також не визнали результатів виборів 
президента РФ на території окупованого півострова.

19 березня 2018 р. здійснено заяву речника генерального секретаря ООН 
Стефана Дюжарріка у зв’язку з нікчемними виборами в Криму, у якій ООН 
нагадало про резолюції своєї Генеральної асамблеї № 68/262 «Про територіальну 
цілісність України» та резолюції № 71/205 «Положення про права людини в 
Автономній Республіці Крим та місті Севастополь», які підтримують 
територіальну цілісність України.

21 березня 2018 р. у ході 37-ї сесії Ради ООН з прав людини, на виконання 
резолюції «Співпраця та допомога Україні в галузі прав людини» заступник 
Верховного комісара ООН з прав людини К.Гілмор представила чергову 21-щу 
доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) щодо 
ситуації у галузі прав людини в Україні.

22 березня 2018 р. зроблене ріщення Постійної Ради ОБОЄ про продовження 
на 12 місяців до 31 березня 2019 року мандату Спеціальної моніторингової місії 
ОБСЄ в Україні (СММ).

23 березня 2018 р. здійснено заяву Міністра Європи та закордонних справ 
Франції Жан-Ів Ле Дріана щодо підтримки територіальної цілісності України, 
яка ґрунтується на нормах міжнародного права.

26 березня 2018 р. Секретаріат ЮНЕСКО оприлюднив доповідь 
Генерального директора Організації на виконання ріщення Виконавчої ради 
ЮНЕСКО «Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)», у 
якому йдеться про погірщення ситуації на території тимчасово окупованого 
Росією Криму у сферах компетенції ЮНЕСКО (ст.7).

Отже, можна спостерігати підтримку на міжнародній арені територіальної 
цілісності України, засудження окупації РФ Криму. Наявні неодноразові заяви 
міжнародних міжурядових організацій щодо припинення репресій РФ -проти 
жителів Криму та невизнання незаконних виборів в окупованому Криму.

Рішення та заяви органів влади України на міжнародній арені
16 січня 2018 р. МЗС України висловило протест у зв’язку з незаконним 

переміщенням до Російської Федерації громадян України Мусліма Алієва, 
Еміра-Усеїна Куку, Вадима Сірука, Енвера Бекірова, Рефата Алімова, Арсена 
Джеппарова, затриманих на ТОТ України в Криму за сфабрикованими 
обвинуваченнями у терористичній діяльності. МЗС України вимагало від 
російської сторони припинити практику незаконних переміщень українських 
громадян з ТОТ України в Криму до РФ та негайно повернути їх на територію 
України.

16 січня 2018 р. МЗС України висловило протест у зв'язку з незаконним та 
політично вмотивованим рішенням т.зв. "суду" російської окупаційної влади у 
Криму у справі громадянина України В. Балуха. Вимагали від державй-агресора 
й окупанта припинити наругу над правами людини та основоположними 
свободами мешканців ТОТ України і негайно звільнити В. Балуху та інших 
незаконно утримуваних громадян України.



18 січня 2018р. Постійним представником України при
міжнародних організаціях у Відні Ігорем Прокопчуком на 1171-му спеціальному 
засіданні Постійної ради ОБОЄ виголошена Заява делегації України щодо 
триваючої російської агресії проти України та незаконної окупації Криму.

24 січня 2018 р. МЗС України висловило протест у зв’язку з протиправними 
та антигуманними діями російської сторони по відношенню до громадян України 
Мусліма Алієва, Еміра-Усеїна Куку, Вадима Сірука, Енвера Бекірова, Рефата 
Алімова, Арсена Джеппарова, незаконно переміщених з тимчасово ТОТ України 
в Криму до Росії у зв’язку з передачею сфабрикованої проти них кримінальної 
справи на розгляд до Північнокавказького окружного військового суду.

25 січня 2018 р. Постійним представником України при
міжнародних організаціях у Відні Ігорем Прокопчуком на 1173-му засіданні 
Постійної ради ОБОЄ виголошена Заява делегації України щодо триваючої 
російської агресії проти України та незаконної окупації Криму.

01 лютого 2018 р. Постійним представником України при міжнародних 
організаціях у Відні Ігорем Прокопчуком на 1174-му засіданні Постійної ради 
ОБСЄ виголошена Заява делегації України щодо триваючої російської агресії 
проти України та незаконної окупації Криму.

08 лютого 2018 р. в МЗС України відбулося XXIII засідання Національної 
комісії України у справах ЮЬБЕСКО «Захист культурних та освітніх прав 
постраждалих від війни на сході України та тимчасової окупації Криму».

15 лютого 2018 р. Заступником Постійного представника України при 
міжнародних організаціях у Відні Євгенією Філіпенко на 1176-му засіданні 
Постійної ради ОБСЄ виголощена Заява делегації України щодо триваючої 
російської агресії проти України та незаконної окупації Криму.

16 лютого 2018 р. Президент України на 54-ій Мюнхенській безпековій 
конференції закликав не визнавати російських президентських виборів в 
окупованому Криму та не відновлювати повноваження РФ в ПАРЄ.

19 лютого 2018 р. Україна подала свій меморандум в арбітражному 
провадженні проти РФ за Конвенцією ООН з морського права. Меморандум 
доводить, що РФ порушила суверенні права України в Чорному і Азовському 
морях та у Керченській протоці.

20 лютого 2018 р. виголошена Заява МЗС України у зв’язку з розглядом в 
Північнокавказькому окружному військовому суді РФ кримінальної справи 
щодо громадян України Мусліма Алієва, Еміра-Усеїна Куку, Вадима Сірука, 
Енвера Бекірова, Рефата Алімова, Арсена Джеппарова.

20 лютого 2018 р. виголошена Заява МЗС України до 4-х роковин початку 
збройної агресії РФ проти України

23 лютого 2018 р. надано Ноту МЗС України до МЗС РФ щодо проведення 
«виборів» президента РФ в Криму.

27 лютого 2018 р. здійснено Виступ Заступника Міністра закордонних справ 
України С. Кислиці під час Сегменту високого рівня З 7-ї сесії Ради ООН з прав 
людини, м. Женева.

01 березня 2018 р. заява делегації України "Чотири роки незаконної окупації 
АР Крим та м. Севастополь Російською Федерацією" виголощена. Постійним



представником України при міжнародних організаціях у Відні Ігорем 
Прокопчуком на 1177-му засіданні Постійної ради ОБОЄ.

01 березня 2018 р. в Посольстві України в Ліванській Республіці пройшов 
«кримський вечір». Організатором заходу виступив Надзвичайний і 
Повноважний Посол України в Ліванській Республіці Ігор Осташ.

03 березня 2018 р. під час зустрічі в Міністерстві освіти і науки України 
заступник Міністра освіти і науки Роман Треба з представниками Фонду 
«Відкрита Політика» та ЮНІСЕФ домовився про розширення можливостей 
дистанційного навчання та збільшення кількості консультативних центрів для 
дітей з окупованих територій Донбасу та Криму, розвиток професійної освіти. Ці 
напрями мають увійти до нового Програмного циклу ЮНІСЕФ в Україні на 
2018-2022 роки.

06 березня 2018 р. здійснено заяву Міністра культури України Євгена 
Ніщука шодо руйнації і знищення пам’яток культурної спадщини з моменту 
незаконної анексії АРК.

06 березня 2018 р. візит до ЮПЕСКО заступника Міністра закордонних 
справ України, Голови Національної комісії України у справах ЮПЕСКО Сергія 
Кислиці щодо залучення Організації до підтримки зусиль України у питанні 
захисту і збереження культурної спадщини України на тимчасово окупованій 
території Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, протидії знищенню 
перлини кримськотатарської спадщини -  Бахчисарайського палацу.

08 березня 2018 р. заява делегації України щодо триваючої російської агресії 
проти України та незаконної окупації Криму виголошена Постійним 
представником України при міжнародних організаціях у Відні Ігорем 
Прокопчуком на 1178-му засіданні Постійної ради ОБСС.

13 березня 2018 р. здійснено заяву Посольства України в Австралії (Нової 
Зеландії за сумісництвом) новозеландському оркестру Рірез апб Вгшпз оГ 
СЬгізІсЬіігсЬ Сіїу (місто Крайсчерч), виступ якого анонсувалося в Криму, лист з 
нагадуванням про російську анексію Криму і проханням утриматися від візиту 
на півострів та не співпрацювати з підконтрольними Кремлю владою Криму.

13 березня 2018 р. проходила щорічна зустріч членів Меджлісу 
кримськотатарського народу з послами іноземних держав і представниками 
міжнародних організацій. Під час зустрічі обговорюються подальші кроки, 
необхідні з боку української держави і міжнародного співтовариства для 
деокупації і реінтеграції Криму. На зустрічі присутні представники майже 
40 дипмісій здійснюють діяльність в Україні.

13 березня 2018 р. здійснено заяву на моніторинговому комітеті ПАРЄ 
голови постійної делегації Верховної Ради України Володимира Арьєва про стан 
справ з посиленням репресій проти кримських татар в анексованому Криму, про 
масові «судові» розправи з одиночними пікетами, про атмосферу страху і 
примусу до участі в незаконних «виборах» президента в Криму.

13 березня 2018 р. у Лондоні лідер кримськотатарського народу Мустафа 
Джамільов та заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі 
Умеров зустрівся з юристами Еигореап Нитап Кі§,Ьіз Асіуосасу Сепіге (ЕН.КАС) 
і обговорив подробиці справи Меджлісу кримськотатарського народу проти РФ, 
яка знаходиться на розгляді в ЄСПЛ.
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13 березня 2018 р. в Варшаві проходив публічний дискурс "Кримські реалії; 
чотири роки з часу анексії", на якому заступники Голови Меджлісу 
кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров разом з Анною 
Ельжбетою Фотигою - Головою Підкомітету з питань безпеки та оборони 
Європейського Парламенту, Міністром закордонних справ Республіки Польща у 
2006-2007 року, доводили до присутніх інформацію про ситуацію в окупованому 
Криму.

13 березня 2018 р. в Болгарії голова Меджлісу кримськотатарського народу 
Рефат Чубаров обговорював тему Криму, виступаючи на дискусії у форматі 
круглого столу "Чотирі роки окупації Криму: чи є вихід із глухого кута?".

14 березня 2018 р. оголошено заяву МЗС України у зв’язку з черговим 
неузгодженим візитом російської делегації на чолі з президентом РФ В.Путіним 
до тимчасово окупованої АР Крим.

14 березня 2018 р. здійснено заяву української делегації Мінекономрозвитку 
під час засідання Комітету СОТ із державних закупівель у м. Женева (\¥ТО ОРА) 
щодо неприпустимості розповсюдження норм федерального законодавства РФ 
про закупівлі на території АР Крим та м. Севастополь в рамках її приєднання до 
Угоди СОТ. Україна звертає увагу на неприпустимість включення АР Крим і 
м. Севастополь із підприємствами або організаціями, розташованими на їх 
території, до переліку суб'єктів доступу до ринку федеральних закупівель РФ або 
будь-яких інших країн в процесі їх вступу до Угоди. Україна наполягає на тому, 
що це є прямим порушенням норм міжнародного права.

15 березня 2018 р. заяви делегації України щодо триваючої російської 
агресії проти України та незаконної окупації Криму, щодо незаконних 
російських виборів у тимчасово окупованих АРК і місті Севастополі виголощено 
Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні Ігорем 
Прокопчуком на 1179-му засіданні Постійної ради ОБСЄ.

15 березня 2018 р. здійснено заяву Постійного представництва України при
ООН з приводу скликання спеціального засідання Ради безпеки ООН щодо 
ситуації в окупованому Криму. •

16 березня 2018 р. здійснено заяву МЗС України у зв’язку із рішенням 
окупаційної адміністрації організувати вибори президента РФ на тимчасово 
окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь 
18 березня 2018 р.

17 березня 2018 р. видано спільну статтю «Чотири роки по тому -  ми не 
забудемо про незаконно окупований Крим» вісьмох міністрів закордонних 
справ: Андерс Самуельсен (Данія), Свен Міксер (Естонія), Едгар Рінкевичс 
(Латвія), Лінас Лінкявічюс (Литва), Яцек Чапутовіч (Польща), Теодор Віорел 
Мелешкану (Румунія), Маргот Вальстрьом (Швеція) та Павло Клімкін (Україна).

22 березня 2018 р. надано коментар МЗС України у зв'язку з п родовж ен н ям  
мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

22 березня 2018 р. заяви делегації України щодо невизнання незаконних 
російських виборів у тимчасово окупованих АР Крим і місті Севастополь 
(Україна), щодо триваючої російської агресії проти України та незаконної 
окупації Криму, виголошені Постійним представником України при



міжнародних організаціях у Відні Ігорем Прокопчуком на 1180-му засіданні 
Постійної ради ОБСЄ.

26 березня 2018 р. заступники Міністра закордонних справ України Василь
Боднар та Олена Зеркаль провели політичні консультації із - заступником
Державного секретаря зовнішньополітичного відомства Республіки. Польща
Бартошем Ціхоцьким щодо взаємодії у контексті деокупації АР Крим.

28 березня 2018 р. надано Коментар МЗС України щодо рішення
Московського міського суду у справі незаконно утримуваного в Росії
громадянина України Романа Сущенка.

У звітному періоді МЗС України висловлювало рішучі протести щодо
проведення виборів президента РФ на окупованій території та невизнання їх _ • _ • • ••• •результатів, проводило політичні консультації з міжнародними партнерами 
щодо взаємодії у контексті деокупації АРК, Делегації України на міжнародній 
арені постійно заявляли про триваючу російську агресію проти України та 
незаконної окупації Криму.

, Міжнародні зв^язки Представництва

)

В рамках налагодження зв’язків з питань реалізації завдань Представництва 
у січні 2018 р. Постійним Представником та його Першим заступником було 
проведено зустрічі зі співробітниками Офісу Ради Європи в^гУкраїні, з 
представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в * Україні, 
Моніторингової місії ООН в Україні.

У лютому 2018 р. Постійним Представником та його Першим заступником 
було проведено зустрічі із Надзвичайним та Повноважним Послом Швеції в 
Україні паном Мартіном Хагстрьомом та з Першим Секретарем Посольства 
Швеції пані Луіз Морсінг, з делегацією у складі агентства представників ІІ8 АЮ, 
Організації міжнародного правового розвитку (ГОЬО) та експертів проекту 
«Українська ініціатива зміцнення громадської довіри», зі співробітниками Офісу 
Ради Європи в Україні, з представниками Спеціальної моніторингової місії 
ОБСЄ в Україні, Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, з 
делегацією Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) на чолі з 
головою Офісу МКЧХ у м. Одеса Максимом Забалуєвим та радником з 
економічних питань Місії МКЧХ в Україні Роджером Шелтоном.

Під час зустрічей та нарад обговорювалися питання стану справ із 
дотриманням прав людини та інтересів держави на ТОТ України в АРК, 
прилеглих морських просторах, питання запровадження дієвих заходів, 
спрямованих на припинення діяльності російських авіакомпаній, координації дій 
держав-членів Групи друзів Криму, шляхи міжнародної підтримки України у 
справі деокупації півострова, притягнення до відповідальності осіб за співпрацю 
з окупаційною владою та проведення державою-агресором незаконних 
президентських виборів на тимчасово окупованій частині території України в 
АРК та місті Єевастополі, отримання міжнародної технічної допомоги на 
реалізацію відповідних проектів, удосконалення у цих сферах норм 
законодавства, відомчих актів та управлінської практики.
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у березні 2018 р. керівництвом Представництво було проведено зустрічі із 
Надзвичайним та Повноваженим Послом Австралії в Україні пані Мелісса 
О’Рурк, з Головою Представництва ЄС в Україні Хюгом Мінгареллі та 
співробітниками Представництва ЄС в Україні, з керівником, директорами місій 
та представниками агентства ІІ8 АЮ в Україні, зі співробітниками Посольства 
США, з Аташе з питань культури Посольства Великобританії Саймоном 
Вільямсом та Керівником відділу освітніх програм Британської ради Людмилою 
Таценко, з представниками Посольства Великої Британії в Україні, зі 
співробітниками Офісу Ради Європи в Україні, з представниками Спеціальної 
моніторингової місії ОБСС в Україні Юзефом Лангом та Андрієм Кобзаренком, 
з керівництвом Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Під час зустрічей та нарад обговорювалися питання підвищення 
ефективності надання освітніх послуг; методичного забезпечення; формування 
контингенту, кадрового та матеріально-технічного забезпечення освітнього 
процесу переміщених ВНЗ; підвищення ефективності адміністративних послуг 
паспортизації для громадян України, які проживають в Криму; розробка стратегії 
реінтеграції Криму після деокупації; прагнення окупаційної влади 
фальсифікувати ”явку виборців” та проведення незаконних виборів Президента 
РФ на території АРК; постійне посилення репресій проти населення окупованих 
територій, як засобу колективного покарання та залякування; шляхи 
міжнародної підтримки України у справі деокупації півострова; отримання 
міжнародної технічної допомоги на реалізацію відповідних проектів; 
удосконалення у цих сферах норм законодавства.

Постійну робочу співпрацю та інформування у звітний період 
Представництвом налагоджено з делегацією Моніторингової місії ООН з прав 
людини в Україні та з представниками Єпеціальної моніторингової місії ОБОЄ в 
Україні, Представництвом ЄЄ в Україні, з делегацією Міжнародного Комітету 
Червоного Хреста (МКЧХ). У звітний період тривало налагодження робочих 
зв’язків із МЗЄ України, в межах компетенції, з питань АРК. За запитами 
Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні та Єпеціальної 
моніторингової місії ОБЄЄ в Україні Представництво надає цим структурам в 
межах повноважень інформацію про стан прав на ТОТ Україні в Криму у сфері 
прав людини та норм міжнародного права.

У звітний період Постійний Представник Борис Бабін взяв участь у 
публічному семінарі «Деокупація Криму: коли та як», який проводився у 
Таллінні Міжнародним центром безпеки та оборони та Посольством України в 
Республіці Естонія, Перший заступник Постійного Представника Ізет Гданов 
взяв участь у міжнарожній конференції у м. Варшава «Російська агресія в 
Україні: баланс і перспективи» у Польському інституті міжнародних відносин.

Під час поїздки до Таллінну Борис Бабін також провів робочі зустрічі з 
політичним директором МЗЄ Естонії паном Паулем Теесалу та депутатом 
Рійгікогу, головою парламентської групи «Естонія-Україна» паном Йоганнесом 
Кертом. ^

За результатами проведених зустрічей було запроваджено взаємний обмін 
інформацією, щодо ситуації на окупованому півострові та налагоджено чітку 
співпрацю з міжнародними місіями та установами щодо надання громадянам



11

о

о

України, які проживають в ТОТ України в Криму або є ВПО з Криму, якісних 
адміністративних, інформаційних, освітніх, транспортних та юридичних послуг 
на материковій частині України, їх працевлаштування, забезпечення житлом, 
належного обліку таких осіб.

Заходи, проведені на міжнародній арені
06 березня 2018 р. у французькому посольстві України в Парижі пройшов 

захід, присвячений стану культурної спадшини в окупованому Криму, за участю 
представників ЮНЕСКО.

06 березня 2018 р. візит до ЮРіЕСКО заступника Міністра закордонних 
справ України, Голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Сергія 
Кислиці шодо залучення Організації до підтримки зусиль України у питанні 
захисту і збереження культурної спадшини України на ТОТ України в Криму, 
протидії знищенню перлини кримськотатарської спадщини -  Бахчисарайського 
палацу.

06 березня 2018 р. у Брюсселі відбулася неформальна зустріч українських 
правозахисників з Робочою групою ЄС з питань Східної Свропи та Центральної 
Азії (СОЕ8Т), на якій обговорили порушення прав людини у включеному Росією 
Криму.

07 березня 2018 р. Президент Литовської Республіки Даля Грібаускайте 
провела зустріч з лідерами кримських татар -  заступниками Голови Меджлісу 
кримських татар Ахтемом Чийгоз і Ільмі Умеровим. У зустрічі також брав участь 
Голова Союзу татарських громад Литви Адас Якубаускас. Зустріч була 
спрямована на те, щоб заявити про підтримку постраждалих в результаті анексії 
Криму кримських татар.

12 березня 2018 р. пройшов захід високого рівня ініціативи Східне 
партнерство в Брюсселі. Захід був присвячений обговоренню шляхів практичної 
імплементації 20 досягнень до 2020 року, схвалених на Саміті Східного 
партнерства у листопаді 2017 року, а також очікувань партнерів щодо 
подальшого розвитку цієї ініціативи.

15 березня 2018 р. відбулося відкрите засідання Ради безпеки ООН за 
формулою Арріа*, присвячене проблематиці тимчасової окупації Криму. 
Засідання скликане делегаціями Швеції, Великої Британії, Нідерландів, Польщі 
та США за ініціативи України. Як доповідачі у заході взяли участь заступник 
Міністра закордонних справ України Олена Зеркаль та представник Меджлісу 
кримськотатарського народу в США Айла Баккаллі. Під час засідання також 
розповсюджено письмове звернення колишнього радника Генерального 
секретаря ООН з питань України Роберта Серрі.

16 березня 2018 р. у Литві створили Групу друзів українського Криму. Вони
виступили з такою ініціативою з приводу четвертої річниці анексії Росією 
українського півострова. Мета групи -  підтримувати і просувати ініціативи щодо 
відновлення територіальної цілісності України. Серед її членів 10 депутатів 
Сейму Литви, журналісти Моніка Гарбачяускайте-Будрене, Томас Дапкус, 
Владимирас Лаучюс, політологи, історики. . ,

Діяльність окупаційної влади на ТОТ України в Криму '
Протягом січня 2018 р. окупантами проводилась робота з підготовки до 

«президентських виборів» в березні 2018 р. на території тимчасово окупованого
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Криму. Для окупаційної влади РФ забезпечувалась висока явка на виборах в 
Криму задля демонстрації міжнародній спільноті нібито готовності мешканців 
цих територій підтримати окупаційну владу, яка забезпечила «входження» 
Криму до складу РФ.

У лютому зафіксовано 6 незаконних візитів до Криму представників третіх 
країн, що мають суспільно-політичне значення. Зокрема, незаконно відвідали 
півострів дев’ять депутатів від партії «Альтернатива для Німеччини», 
журналістка з Англії Маделайн Роуч.

10 березня 2018 р. здійснено заяву «голови Державного комітету у справах 
міжнаціональних відносин і депортованих громадян Республіки Крим» Ленура 
Абдураманова щодо проведення Ялтинського форуму за участю журналістів 
мусульманських держав. За словами глави «Держкомнацу», даний захід влади 
Криму організовують спільно з Республікою Татарстан.

12 березня 2018 р. міністр зв'язку і масових комунікацій Російської 
Федерації Микола Нікіфоров на зустрічі з «главою Криму» повідомив, що 
Міжнародний союз електрозв'язку ООН визнав російську належність Криму. В 
даний час Крим пов'язані з материковою частиною Росії підводними кабелями 
абоненти на півострові мають російську телефонну нумерацію, інтернет-трафік 
надходить до Криму з Росії.

13 березня 2018 р. в окупований Крим прибула делегація з Фінляндії в складі 
восьми чоловік. В складі делегації - учасники Російсько-фінської асоціації 
дружби між Росією і Фінляндією, яку очолювала Дарина Скіппарі-Смирнов і 
правозахисник Иохан Бекман. Фінська делегація мала намір ініціювати появу 
прямого авіасполучення між Гельсінкі і Сімферополем, що нібито посприяє 
збільшенню турпотоку між країнами. Делегація перебувала на півострові 
тиждень.

14 березня 2018 р. іноземні журналісти з Швеції та Франції французького 
видання АРР (А§епсе Ргапсе-Ргеззе) приїхали до окупованого Росією Криму для 
освітлення «голосування» мешканців півострова на «виборах» президента Росії.

14 березня 2018 р. депутат Держдуми Руслан Бальбек анонсував прибуття 
делегації з Норвегії під головуванням Хендрика Вебера, що буде спостерігати за 
так званими «виборами» в окупованому Криму.

15 березня 2018 р. надано заяву «заступника голови комітету з 
міжнаціональних відносин» Юрія Гемпеля щодо спостерігачів на російські 
«вибори» до Криму. Приїдуть два «спостерігача» з Німеччини і два з Норвегії. 
Німецьку делегацію очолить глава фракції Лівої партії в парламенті міста 
Квакенбрюк Андреас Маурер, а норвезьку — керівник неурядової організації 
«Норвезька народна дипломатія» Хендрік Вебер.

27 березня 2018 р. до Криму прибула група школярів з Німеччини для участі 
в Днях російсько-німецької дитячої народної дипломатії. Делегація народних 
дипломатів з Німеччини налічує 17 осіб. Німецькі діти пробули на півострів до 
02 квітня та взяли участь в урочистому відкритті «міжнародного проекту» «Дні 
російсько-німецької дитячої народної дипломатії в .Ялті» 28 березня в 
конференц-залі СПА-готелю «Лівадійський». ' .

У звітному періоді окупаційною владою підготовлено та проведено 
«президентські вибори» в березні 2018 р. на території тимчасово окупованого



б"
Криму. Окупаційною владою здійснено спроби легалізації проведених виборів, 
демонстрації їх прозорості та легітимності, для цього до Криму запрошувались 
«міжнародні спостерігачі», громадські діячі, іноземні делегації. Окупаційною 
владою активно здійснюється підготовка до проведення «Ялтинського 
міжнародного економічного форуму».
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з метою популяризації тематичних освітніх заходів щодо культурної та 
історичної спадщини Кримського півострова на материковій частині України у 
1 кварталі 2018 р. проведено низку заходів.

У січні 2018 року найбільша кількість таких заходів відбулася у Донецькій 
та Закарпатській областях, а також у Житомирській, Тернопільській, Івано- 
Франківській, Дніпропетровській, Сумській, Рівненській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях.

У лютому поточного року переважна їх кількість відбулася у Івано- 
Франківській, Дніпропетровській, Рівненській, Запорізькій та Миколаївській 
областях.

За інформацією Запорізької облдержадміністрації в області тривала 
організаційна робота щодо збереження і поширення культурно-історичної 
спадщини Кримського півострова. 26 лютого 2018 р. на телеканалі «ІіАіРівне» 
відбулася програма «Тема дня», присвячена Дню опору Криму російській 
окупації, за участю представника ГО «Кримська діаспора Рівненщини» 
Є. Новицької.

У м. Дніпрі з травня 2015 р. функціонує регіональне представництво ГО 
«Земляцтво кримських татар». Організація сприяє адаптації переселенців з ТОТ 
АРК та м. Севастополь до місцевих умов, допомагає захистити свої права, а 
також зберегти культуру кримськотатарського народу. У лютому 2018 р. в офісі 
регіонального представництва проводились безкоштовні курси 
кримськотатарської, української та турецької мов, організовано вивчення історії 
Криму і культури кримськотатарського народу.

На головних площах в містах Запоріжжі, Мелітополі та Бердянську 
18 березня 2018 р. відбулися мітинги та інші заходи проти анексії Криму, на 
підтримку кримськотатарського народу за участю представників влади, 
громадських та національно-культурних організацій, в тому числі 
кримськотатарських.

У закладах загальної середньої освіти міста Києва в березні 2018 року 
розпочато підготовку до проведення заходів, приурочених 74-й річниці 
депортації татар в Криму 1944 року, а також відбулося проведення уроків- 
реквіємів на тему: «Чорна дата -  Кримський референдум».

Діяльність органів окупаційної влади РФ на ТОТ України в Криму 
Особливості суспільно-політичних процесів протягом 1 кварталу 2018 року 

на ТОТ України в Криму були обумовлені проведенням незаконного виборчого 
процесу, що мав стати свідченням «підтримки» мешканцями окупованих 
територій діючого президента Росії, який, нібито, визволив кримчан з 
українського полону та взагалі з діючого окупаційного режиму. У зв’язку з чим, 
діяльність самопроголошених органів влади була спрямована на забезпечення 
цього процесу та полягала в тому, аби закріпити громадську думку про переваги 
та доцільність окупації, проведення масових заходів на підтримку діючої влади, 
недопущення мирних зібрань протестного характеру. . ,.

Протягом січня 2018 р. окупантами продовжено роботу з підготовки до 
«президентських виборів» в березні 2018 р. на території тимчасово окупованого 
Криму. Для окупаційної влади РФ актуальності набуло питання забезпечення
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високого (вищого порівняно з суб’єктами РФ) відсотка явки на «виборах» в 
Криму задля демонстрації міжнародній спільноті нібито готовності мешканців 
цих територій підтримати окупаційну владу, яка забезпечила «входження» 
Криму до складу РФ.

За прогнозами експертів явка на виборах на ТОТ України в АРК та 
м. Севастопіль мала бути продемонстрована в межах 75-90 % (що виправдалося); 
разом з тим, передбачається, що реальна картина буде виглядати так: участь у 
«виборах» візьмуть серед етнічних росіян -  до 50 %, українців -  18-20 %, 
кримських татар -  0,5-0,7 %, реальна участь населення Криму в цьому процесі 
склала від 30 до 40 % населення.

Характер та спрямованість суспільно-політичних процесів впродовж 
лютого 2018 р. на тимчасово окупованій території України в Криму визначалися 
передусім бажанням представників окупаційної влади утриматись на своїх 
посадах після оголошення результатів президентських виборів в Росії. Для цього 
останні демонстрували відданість чинній кремлівській владі під час підготовки 
до переобрання В.Путіна на посаді президента; створювали уявлення про 
ефективність його політики, яка, нібито, забезпечує позитивний соціально- 
економічний розвиток території та підтримку населення; переконували 
міжнародну спільноту у легітимності та доцільності переходу Криму до складу 
Росії; вживали заходів з недопущення проявів невдоволення населення діючим 
окупаційним режимом.

З метою формування громадської думки про начебто високий рівень життя 
мешканців ТОТ України в Криму, відсутність підстав для соціального 
невдоволення, підконтрольною Кремлю владою використано результати нібито 
незалежного соціального дослідження, які були представлені під час прес- 
конференції, присвяченій громадсько-політичній ситуації в Криму напередодні 
виборів президента РФ, та активно поширювались у проросійських засобах 
масової інформації.

Зокрема, Загальноросійським центром вивчення громадської думки 
(російський дослідний інститут у галузі соціальних, політичних та 
маркетингових опитувань, який заснований у 1987 р.) в період з 25 по 28 січня 
2018 р. на ТОТ України в АРК проведено соціологічне опитування мешканців 
(участь взяло понад 1600 респондентів у віці від 18 років).

Відповідно до оприлюдненого дослідження, 82% опитаних кримчан нібито 
задоволені ситуацією в «республіці Крим» та, в цілому, задоволені своїм життям, 
не задоволені -  17% респондентів. Дослідження також «виявило» високий рівень 
підтримки В.Путіна та С.Аксьонова. Разом з тим, для «правдивості» результатів 
опитування визначено сфери, які негативно позначаються на якості життя 
респондентів, а саме: низький рівень заробітних плат (13% опитаних), 
зменшення кількості робочих місць (12%), негативне враження від сфери 
охорони здоров’я (7%), низький рівень життя (6%), відсутність підвищення 
пенсій (6%), відсутність будування доріг, мостів, переходів (6%).

18 березня 2018 року на ТОТ АР Крим країною-агресором проведено 
«вибори» президента Російської Федерації. В якості кандидатів, заявлених в 
офіційних бюлетенях, виступило 8 осіб (Володимир Путін, Володимир 
Жириновський, Ксенія Собчак, Борис Титов, Павло Грудинін, Григорій
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Явлінський, Сергій Бабурін, Максим Сурайкін). Всього на території окупованого 
регіону, як адміністративного суб’єкта т.зв. «виборчого процесу», було 
сформовано 1388 «виборчих дільниць» (1206 -  «Республіка Крим», 182 -  
м. Севастополь) та 27 «територіальних виборчих комісій» (ТВК).

За перебігом «виборів» у статусі внутрішніх спостерігачів здійснювали 
«незалежне» спостереження 2428 представників громадських організацій 
«Общественная палата Республики Крьім» та за даними, поширеними 
російською стороною, в ролі зовнішніх спостерігачів виступили 42 представники 
іноземних держав. Явка на «вибори» за «офіційним відомостями» становила до 
70 %, а за незалежними оцінками не більше 42 % від дорослого населення Криму.

Після проведення на ТОТ України в Криму незаконних виборів Президента 
РФ та перемоги Путіна В.В. розпочалися масштабні ракетні та артилерійські 
військові навчання в Криму, у зоні наближеній до материкової частини України, 
а також у Південному військовому окрузі. Очікується, що навчання триватимуть 
до кінця квітня поточного року, у них задіяні близько 8 тисяч 
військовослужбовців, 1,4 тис. одиниць озброєння і військової техніки, у т.ч. 
реактивні системи залпового вогню «Торнадо», «Град», «Ураган», самохідні 
артилерійські установки «Хоста», «Мста-С», «Акація» та самохідні протитанкові 
ракетні комплекси «Хризантема».

Кадрові призначення окупаційної влади РФ в Криму
У січні поточного року директором департаменту архітектури та 

містобудування міста Севастополя призначена Ракова М.В., Олександра 
Моложавенка призначено на посаду «головного архітектора м. Севастополя» та 
«першим заступником керівника департаменту архітектури та містобудування 
м. Севастополя». Начальником «головного управління інформатизації та зв’язку 
м. Севастополя» призначено Олексія Горобцова. Новим заступником директора 
департаменту економічного розвитку м. Севастополя став Андрій Санасян. 
1 січня 2018 р. наказом міністра юстиції РФ Ігор Рудаков призначений т.зв.

І) керівником «Управління Федеральної служби судових приставів по Республіці 
Крим».

9 січня 2018 р. на посаду «прокурора Кіровського району» призначено 
молодшого радника юстиції Євгена Овчинникова.

10 січня 2018 р. т.зв. першим заступником керівника «Кримського комітету 
Слідчого комітету РФ» призначено полковника юстиції Володимира Терентьєва.

10 січня 2018 р. «глава РК» Сергій Аксьонов незаконно призначив на так 
звану «посаду першого заступника сільського господарства РК» Володимира 
Анюхіна, на «посаду начальника Інспекції з нагляду за технічним станом 
самохідних машин та інших видів техніки РК -  заступника головного 
державного інженера -  інспектора РК» Віктора Лизеня.

29 січня 2018 р. на посаду «голови адміністрації Бахчисарайського району» 
обрана Світлана Львова, яка змінила на цій посаді Володимира Удахіна. 
31 січня 2018 р. так званий «глава РК» Сергій Аксьонов «указом» № 27-У 
звільнив Володимира Скворцова з посади «заступника міністра сільського 
господарства РК» у зв’язку з «переведенням за його згодою до Міністерства 
сільського господарства РФ».
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У лютому поточного року заступником командуючого Чорноморським 
флотом РФ призначено Сергія Липіліна, який вже незаконно прибув на ТОТ до 
міста Севастополя та почав виконувати свої «службові обов’язки». Попередній 
заступник командуючого Чорноморським флотом РФ Валерій Куликов 
звільнений з військової служби у зв’язку з призначенням на так звану посаду 
«представника уряду Севастополя у Раді Федерації Федеральних зборів РФ».

02 лютого 2018 р. так звана «глава адміністрації міста Ялти» Олена 
Сотникова незаконно призначила на посади «керівника Департаменту майнових 
та земельних відносин адміністрації міста Ялти» Сергія Калиниченка та 
«начальника Департаменту з питань житлово-комунального господарства 
адміністрації міста Ялти» Ігоря Красія.

02 лютого 2018 р. так звана «Феодосійська міська рада» згідно з незаконним 
указом «голови» Криму завершила формування так званої «Громадської ради 
Феодосії». До складу увійшли 9 осіб, з них: Ігор Доценко -  «голова», Тамара 
Стеблюк -  «заступник голови», Тетяна Шиліна -  «секретар».

08 лютого 2018 р. так званий «голова міста Севастополя» на засіданні 
«уряду» Севастополя незаконно прийняв нове кадрове рішення -  призначити 
«директором» так званого «Департаменту громадських комунікацій» Олега 
Берковича.

08 лютого 2018 р. на ТОТ України в Криму за підсумками «конкурсу» на так 
звану «посаду глави селишної адміністрації Щебетовка» (Феодосійський район) 
незаконно призначено Ігоря Іванова.

Так званий «глава РК» підписав незаконний указ (12 лютого 2018 р. 
№ 45-У) про призначення Тетяни Гудилко на «посаду першого заступника 
міністра труда та соціального захисту РК», незаконним указом (12 лютого 
2018 р. № 44-У) звільнив Нарімана Ісаєва з «посади заступника начальника 
служби державного будівельного нагляду РК». Також «главою РК» підписано 
незаконний указ (13 лютого 2018 р. № 47-У) «Про затвердження Експортної 
стратегії РК на період до 2025 р. та план заходів на 2018-2019 роки з реалізації 
Експортної стратегії на період до 2025 року». •

Так званий «глава Криму» Сергій Аксьонов підписав незаконний указ 
(13 лютого 2018 р. № 48-У) про призначення Ольги Ігошиної на так звану посаду 
«голови Державного комітету з питань цін та тарифів РК». Слід зазначити, що 
Ігошина вже незаконно займала цю посаду в період з червня 2014 р. до квітня 
2016 року.

14 лютого 2018 р. начальник відділу інформаційного забезпечення ЧФ РФ 
В’ячеслав Трухачов повідомив, що президент РФ призначив капітана першого 
рангу Володимира Горєва заступником командуючого ЧФ РФ.

Представник окупаційної влади РФ у Криму, так званий «глава РК», Сергій 
Аксьонов незаконно призначив Борисенко Наталію Миколаївну на так звану 
посаду «голови Державного комітету конкурентної політики РК» (незаконний 
указ від 28 лютого 2018 р. № 62-У)І Також, так званий «глава РК» незаконно 
призначив Попова Олександра Степановича на так звану посаду «заступника 
голови Державного комітету у справах міжнаціональних відносин та 
депортованих громадян РК -  начщіьника управляння з питань міжнаціональних
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ВІДНОСИН та національного відродження репресованих з Криму народів» 
(незаконний указ від 27 лютого 2018 р. бо-У).

5 березня 2018 р. «Глава Криму» Сергій Аксьонов підписав незаконний 
«указ» № 71-У про звільнення з посади так званого «заступника міністра праці і 
соціального захисту РК» Лариси Францишко. У 2015 році Аксьонов вже звільняв 
її з того ж поста. Указом № 72-У від 5 березня призначено на так звану посаду 
«заступника керівника Служби фінансового нагляду РК» Попову Т.К.

Так званим «головою» російського ФАС (Федеральної Антимонопольної 
Служби) в окупованому Криму 20 березня 2018 р. став Евген Костюшин, 
чиновник з Татарстана. Так званий «наказ» про призначення підписав голова 
ФАС РФ Ігор Артем’єв.

21 березня 2018 р. в окупованому Криму так званий «віце-губернатор 
Севастополя» В'ячеслав Гладков написав заяву про звільнення з посади. За його 
словами, відставка так званим «губернатором» Севастополя прийнята 
20 березня.

23 березня 2018 р. звільнилися з «націоналізованого» Росією підприємства 
«Чорноморнафтогаз» так звані його керівники: «генеральний директор» Борис 
Зимін, три «заступника» - Сергій Прокоф'єв, який відповідав за виробництво, 
Дмитро Варт (правові та кадрові питання) і В'ячеслав Сотников (економіка і 
фінанси), та «голова управління капбудівництва» Олександр Карнач. «Топ- 
менеджери» пішли у відставку за власним бажанням, але звільнення збіглося з 
підбиттям підсумків службової перевірки окупаційного «Мінпаливенерго» 
Криму через недотримання термінів здачі газопроводу Керч - Сімферополь - 
Севастополь з відводами до двох теплоелектростанцій на півострові. До 
22 березня Б.Зимін повинен був надати письмові пояснення «щодо зриву 
термінів виконання робіт».

«Віце-прем'єр» так званого «уряду» окупованого Криму Володимир Сєров, 
що займався транспортом, енергетикою і сферою ЖКГ, подав у відставку, про 
що повідомив 27 березня 2018 р. «глава республіки» Сергій Аксьонов. 
Повідомляється, що до Сєрова був ряд питань в частині його ефективності на 
посаді «віце-прем'єра».

Репресивна діяльність окупаційної влади РФ в Криму
У 1 кварталі на ТОТ України продовжувалась фіксуватись цілеспрямована 

репресивна активність окупаційної влади РФ у Криму по відношенню до 
проукраїнське та опозиційно налаштованих мешканців ТОТ України у Криму, 
зокрема представників корінного народу України.

5 січня 2018 р. на підставі постанови т.зв. Київського районного суду 
м. Сімферополя «співробітниками Центру з протидії екстремізму МВС РФ» 
проведено обшуки в будинках кримських татар, під час яких вилучено техніку та 
релігійну літературу;

18 січня 2018 р. відбулися обшуки- в будинку Куламетова Гирая 
(Громадського активіста, учасника одиночних пікетів 14.10.2017 року проти 
утисків кримських татар), разом із Г. Куламетовим затримали і іншого-активіста 
Сеінтяєва Кемала.
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