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Звіт про результати діяльності 
Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим  

за квітень 2019 року. 
 

                                                              І. Розділ 
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 Криму, а також внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО) діяльність 
Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (далі – 

Представництво) у квітні 2019 року реалізовувалася в межах чинного законодавства 

за наступними напрямами: 
1. Взаємодія Представництва з органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями  
Представництвом здійснюється взаємодія з органами державної влади та 

місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями та органами 
самоврядування кримськотатарського народу з питань власної компетенції, зокрема 
визначених Законом України від 2 березня 2000 р. №1524-III «Про Представництво 
Президента України в АРК» та Указом Президента України від 20 січня 2016 р.         
№ 16/2016 «Питання Представництва Президента України в АРК» (зі змінами). 

Протягом звітного періоду Представництвом підготовлено та проведено               
5 робочих зустрічей з міжнародними партнерами:  

 представниками офісу Aгентства ООН у справах біженців в Україні та 
громадської організації «Десяте Квітня»;  

 делегацією членів Комітету у закордонних справах Палати депутатів 
Парламенту Чеської Республіки на чолі із Головою Комітету Лубоміром Заоралеком 
та Надзвичайним і Повноважним Послом Чеської Республіки в Україні Радеком 
Матулою;  

 спостерігачами Херсонської команди ОБСЄ СMM;  

 представниками Постійної делегації Швеції в ОБСЄ на чолі з Послом 
Постійної делегації Улрікою Фюнеред;  

 Головою Одеського офісу ММ ООН з прав людини в Україні Д. Каніффе та 
спеціалістом з прав людини В. Хілько. 

У квітні Перший заступник Ізет Гданов як член Міжвідомчої робочої групи з 
розгляду проблемних питань щодо вдосконалення законодавства в сфері 
застосування, реалізації і моніторингу спеціальних обмежувальних заходів 
(санкцій) взяв участь в її першому засіданні, яке відбулось у Києві під 
головуванням керівників Міністерства юстиції України та Міністерства 
закордонних справ України, за присутності представників інших органів 
центральної виконавчої влади і правоохоронних відомств. Ізет Гданов представив 
на розгляд Робочій групі напрацьовані Представництвом конкретні пропозиції 
щодо застосування, реалізації і моніторингу спеціальних обмежувальних заходів.  
Робота продовжується. 

12 квітня відбулось перше засідання оперативного штабу з питань вступу в 
2019 році до закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти 
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Херсонської області випускників закладів загальної середньої освіти та осіб з 
АР Крим та м. Севастополя.  

Основним завданням на засіданні визначено  проведення широкомасштабної 
інформаційної кампанії щодо про можливість вступу мешканців тимчасово 
окупованого Криму до навчальних закладів України, а також продовження роботи 
освітніх центрів «Крим – Україна» у 2019 році.  

Зокрема заплановано проведення Дня відкритих дверей закладами вищої 
освіти щодо вступу дітей з тимчасово окупованих територій на базі Херсонської 
державної морської академії; робота як загальнодержавної, так і обласної «гарячих 
ліній» з освітніх питань; розміщення друкованої соціальної реклами у вигляді 
банерів, плакатів та листівок на КПВВ на адмінмежі з тимчасово окупованим 
півостровом.  

Також інформація про вступну кампанію для жителів Криму 
висвітлюватиметься на регіональному телебаченні та радіо, на офіційних сторінках 
органів влади, навчальних закладів, соціальних мережах.  

Представництво постійно сприяє належній організації вступних кампаній для 
мешканців Криму. В рамках підготовки до цьогорічної - проводить роботу щодо 
надання статусу «соціальної реклами» для інформації (відео, аудіо) навчальних 
закладів і вступної кампанії за освітньою програмою «Крим-Україна» та 
запровадження квот на таку соціальну рекламу на теле- та радіоканалах, зокрема 
тих, які транслюють на тимчасово окуповану територію. 

У засіданні штабу взяли участь керівник апарату Представництва Тетяна 
Покидько та головний консультант аналітично-інформаційної служби Алла Ракша. 

 У рамках взаємодії Перший заступник та співробітники Представництва 
брали участь у 3 публічних заходах з кримської тематики:  

 18 квітня пройшла міжнародна науково-практична конференція на тему: 
«Деокупація і реінтеграція інформаційного простору Криму: міжнародно-правові та 
медіакомунікативні інструменти», організована Інститутом міжнародних відносин 
Київського національного університету ім. Т. Шевченка за підтримки Міністерства 
інформаційної політики України та участі вітчизняних науковців і експертів. 
Виступаючи на конференції, керівник служби міжнародних зв`язків 
Представництва Євген Самуха розповів учасникам про поточну ситуацію в 
інформаційній сфері тимчасово окупованого Криму та діяльність Представництва з 
вирішення інформаційно-комунікаційних проблем громадян України на півострові 
і ВПО з Криму. 

 24 квітня у Мистецькому арсеналі за участю співробітників київського офісу 
Представництва відбулася публічна дискусія «Українське суспільство і Крим – візії 
майбутнього» з Уповноваженим Президента України у справах 
кримськотатарського народу, депутатом Верховної Ради України Мустафою 
Джемілєвим. Також під час заходу були представлені результати п'ятирічної роботи 
інформаційного проекту «Крим.Реалії», а ще один зі спікерів дискусії, лідер гурту 
«Антитіла» Тарас Тополя (Taras Topolya) зазначив, що зі сторони Росії йде потужна 
пропаганда і тому, окрім дипломатичних шляхів звільнення Криму, необхідно 
ефективне залучення культурно-інформаційного напряму. 

 25 квітня у Міністерстві молоді та спорту України за участю співробітників 
київського офісу Представництва відбувся круглий стіл на тему: «Стан реалізації 
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молодіжної політики з підтримки студентів з тимчасово окупованих територій і 
студентів – внутрішньо переміщених осіб». За круглим столом представники 
громадських організацій, закладів вищої освіти та студентського середовища 
обговорювали актуальні проблеми студентської молоді з числа ВПО, зокрема їх 
соціально-економічні, правові, побутові проблеми та визначали шляхи і механізми 
їх подолання задля захисту прав молоді з числа ВПО та її інтеграції у приймаючі 
громади. 

У своєму виступі на заході керівник служби міжнародних зв`язків 

Представництва Євген Самуха розповив про діяльність Представництва у підтримці 
ефективної роботи освітніх програм «Крим-Україна», співпраці з міжнародними 

організаціями з освітніх питань, забезпеченні доступу ВПО з Криму до 

адміністративних послуг для реалізації своїх прав як громадян України, а також 

відмітив, що молодь з числа ВПО є особливо вразливою категорією й тому потребує 

ефективної підтримки держави та адресної допомоги, а доступ до освіти є 

основоположним для розвитку ВПО та забезпечує необхідне підґрунтя для їх 

інтеграції у суспільство. 

2. Інформаційно-комунікаційна діяльність Представництва 

2.1. Щоденний моніторинг та аналіз соціально-економічних і політичних 
процесів, які відбуваються на ТОТ АР Крим, діяльності органів державної влади 
України з питань деокупації та реінтеграції Криму, міжнародної ситуації 
навколо тимчасово окупованого півострову. 
        Представництвом постійно проводиться моніторинг та аналіз соціально-

економічних і політичних процесів, які відбуваються на ТОТ АР Крим, діяльності 
органів державної влади України з питань деокупації та реінтеграції Криму, 
міжнародної ситуації навколо тимчасово окупованого півострову. Основою такого 
моніторингу є веб-сайти державних органів влади в Україні, загальнодержавні та 
регіональні ЗМІ України, а також ЗМІ, які діють на окупованій території та в РФ (в 
електронному вигляді), інші веб-сайти.  
        За результатами проведеної роботи, з електронних інформаційних ресурсів у 
квітні 2019 року опрацьовано та відібрано 222 матеріали з кримської тематики, що 
увійшли до 22 інформаційних щоденних оглядів до Адміністрації Президента 
України та стали основою для підготовки аналітично-інформаційних матеріалів, 
листів з реагуванням на відповідну ситуацію, виступів та коментарів у ЗМІ. 

2.2. Інформування громадськості про здійснення Президентом України та 
Представництвом повноважень з питань ТОТ АР Крим 

       Пріоритетні напрями державної політики у сфері деокупації та реінтеграції 
Кримського півострову, питання забезпечення додержання конституційних прав і 
свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території та які 
переселилися з неї, висвітлюються Представництвом на офіційному сайті 
Представництва та соціальних мережах: Фейсбук та Твіттер.  
       Так, у квітні 2019 року на офіційному сайті Представництва 

(http://www.ppu.gov.ua/) розміщено 17 публікацій, загальна кількість переглядів 
яких склала майже 12 тис. Кількість публікацій залишилася на рівні попереднього 
місяця, при цьому кількість їх переглядів зменшилася на 60%, що свідчить про 
зниження зацікавленості інтернет-користувачів у перегляді сайту Представництва.  

Резонансу серед відвідувачів сайту набули статті щодо: 

http://www.ppu.gov.ua/


4 

 

 

 поширювання окупаційною владою Криму фейкової інформації про нібито 
відсутність міжнародної ізоляції тимчасово окупованого Криму, зокрема про те, 
що 08-10 березня у «Міжнародному центрі «Артек» перебувала делегація громадян 
Китаю на чолі з «начальником управління міжнародних обмінів Чженчжоуського 
університету Чжоу То»; 

 участі Першого заступника Ізета Гданова в засіданні Міжвідомчої робочої 
групи з розгляду проблемних питань щодо вдосконалення законодавства в сфері 
застосування, реалізації і моніторингу спеціальних обмежувальних заходів 
(санкцій); 

 робочої зустрічі Першого заступника Ізета Гданова з представниками офісу 
УВКБ ООН України та громадської організації "Десяте Квітня".   
        Загальна відвідуваність сайту Представництва має постійний позитивний 
приріст та станом на 02.05.2019 склала 725 тисячі переглядів. 
        У соцмережі «Фейсбук» на сторінці Представництва 
(https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/) у квітні 2019 року розміщено 20 публікацій 
разом із відомостями про діяльність Президента України з питань Криму та про інші 
події, пов’язані із Кримом, що на 10% менше, ніж у березні 2019 року.  
        Загальний охват публікацій за квітень становить майже 4 тис. переглядів, з них 
найбільше зацікавленості викликали матеріали щодо: 

 Зустріч з представниками УВКБ ООН України та Громадської організації 
«Десяте квітня» (1,8 осіб); 

 Українська освіта для кримчан (599 осіб); 
 Про роботу нового онлайн-сервісу міграційної служби України – чат-боту із 

замовлення та відслідковування виготовлення паспорту громадянина України чи 
закордонного паспорту (579 осіб). 

На сторінку Представництва підписано 1193 особи, у т.ч. у квітні - 8 осіб, 
вподобали – 1002 особи. Статистичні дані свідчать про збільшення інтересу до 
питань, що стосуються ТОТ АР Крим серед користувачів Фейсбук. 
       У соціальній мережі Твіттер (https://twitter.com/ppu_gov_ua) Представництвом 
у квітні розміщено 12 твіттів (на 15% менше ніж у березні ), що мають 2,7 тис. 
переглядів.  
       Варто зауважити, що, кількість переглядів за квітень зменшилася на 42% у 
порівнянні з попереднім місяцем. Статистичні дані свідчать про необхідність 
продовження «просування» сторінки Представництва, зокрема шляхом збільшення 
актуальних та цікавих для аудиторії твіттів.  

Зацікавили користувачів соцмережі твіти Представництва щодо: 
 можливості кримчанам отримати освіту на материковій Україні; 
 робочої зустрічі Першого заступника Ізета Гданова з представниками 

Херсонського офісу СММ ОБСЄ в Україні;  
 зміни місця голосування на другому турі виборів Президента України 

21.04.2019. 

Представництвом на офіційному сайті та в соціальних мережах 
проведено інформаційні компанії: 

 участь кримчан у повторному голосуванні 21.04.2019 на виборах Президента 
України 31.03.2019, необхідності зміни ними тимчасової зміни місця голосування 
без зміни виборчої адреси; 

https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/
https://twitter.com/ppu_gov_ua
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 проведення освітньої кампанії для мешканців АР Крим та роботи освітніх 
центрів «Крим-Україна»; 

 робота онлайн сервісу Державної міграційної служби України – чат-боту із 
замовлення та відслідковування виготовлення паспорту громадянина України чи 
закордонного паспорту.  
 Також розвінчувалися поширювана окупаційною владою Криму фейкова 
інформація про нібито відсутність міжнародної ізоляції тимчасово окупованого 
Криму, зокрема про перебування на ТОТ АР Крим делегації громадян Китаю на чолі 
з «начальником управління міжнародних обмінів Чженчжоуського університету 
Чжоу То». 

Матеріали Представництва, розміщені на офіційному сайті, у соціальних 
мережах «Фейсбук» та Твіттер, коментарі та заяви керівників та співробітників 
Представництва на офіційних заходах активно використовувалися засобами масової 
інформації (сайти телеканалу «АТР», «Крим.Реалії», Укрінформ, херсонські 
видання «0552» та «Український південь» та інш).  
        Водночас у матеріалах російських ЗМІ та підконтрольних ЗМІ державі-
агресору на ТОТ, заявах колаборантів та посадових осіб Російської Федерації триває 
постійна неконструктивна критика та спроби викривлення діяльності 
Представництва. Особливу увагу окупаційної преси у звітному періоді привертала 
діяльність Представництва щодо спростування поширюваної окупаційною владою 
Криму фейкової інформації про нібито відсутність міжнародної ізоляції тимчасово 
окупованого Криму, зокрема про перебування на ТОТ АР Крим делегації громадян 
Китаю на чолі з «начальником управління міжнародних обмінів Чженчжоуського 
університету Чжоу То», тощо.  

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

 

3.Міжнародна ситуація щодо Криму та міжнародні зв’язки 
Представництва  

У квітні 2019 року питання Криму продовжувало залишатися предметом уваги 
представників міжнародних організацій та іноземних держав, було ключовою 
складовою міжнародних відносин та зв’язків України та важливим аспектом 
зовнішньої діяльності держави-агресора та структур його окупаційної влади на 
півострові.     

3.1 Рішення та заяви міжнародних установ та іноземних посадових осіб 

Міжнародна спільнота продовжує стало демонструвати свою підтримку 
та солідарність з Україною у протидії російській агресії та боротьбі із захисту 
незалежності та територіальної цілісності нашої держави. Всі міжнародні 
організації ООН, ОБСЄ, Рада Європи визнають порушення міжнародного права 
з боку Російської Федерації, використовуючи політико – дипломатичний 
інструментарій з  протистояння спробам анексії Криму РФ, звільнення 
політичних в’язнів Кремля та українських військовополонених. 

Тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кеміан під час 
засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні заявив, що США закликають російську 
владу звільнити незаконно ув’язнених Андрія Коломійця та Едема Бекірова, які 
потребують лікування, та всіх інших українських політв'язнів і заручників. 
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Американський дипломат також повторив заклик США до Росії з вимогою 
негайного звільнення українських моряків і кораблів, захоплених у листопаді 
минулого року біля Керченської протоки.  

Міністри закордонних справ країн G7 (Канада, Франція, Німеччина, Італія, 
Японія, Великобританія, США) в офіційній заяві за підсумками їх зустрічі у Франції 
закликали Росію відпустити полонених біля Керченської протоки українських 
моряків. Міністри закордонних справ наголосили, що підтримують територіальну 
цілісність України і не визнають претензій Росії на Крим, а також про готовність 
вживати додаткових санкції щодо Росії. 

Держдепартамент США включили Росію у список з 35 країн, в яких існує 
«ризик викрадення чи взяття у заручники силами кримінальних чи терористичних 
груп». Також у відомстві радять американцям утриматися від поїздок на ТОТ АР 
Крим і м. Севастополь «через російську окупацію української території й 
порушення з боку окупаційної влади». 

Євросоюз знову виступив з вимогою негайного і безумовного звільнення 
українських військовослужбовців після того, як представники ЄС 17 квітня п.р. 
відвідали засідання Лефортовський районного суду Москви, який продовжив 
термін арешту 24-м захопленим Росією українським морякам. Про це йдеться в заяві 
спікера ЄС, оприлюдненій на сайті Служби зовнішніх дій Євросоюзу. 

Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів 
«Кримської солідарності» після масових обшуків 27 березня п.р. в тимчасово 
окупованому Криму та закликав до їх негайного звільнення з російського СІЗО. 
А.Дезір також засудив погіршення ситуації зі свободою висловлення думки і 
безпеки журналістів, яка триває на півострові. 

У британському парламенті відбулися дебати щодо російської спроби анексії 
Криму, організовані депутатом Консервативної партії Джон Хоувелл.  

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович після представлення в 
ПАРЄ доповіді про діяльність у 2018 році повідомила, що у наступній доповіді за 
2019 році, яка буде представлена у 2020-му буде присвячено більше уваги ситуації 
з порушенням прав людини на окупованих Росією територіях на сході України та у 
Криму. 

Бюро з питань демократії, прав людини і праці Держдепартаменту США 
опублікувало доповідь про ситуацію з правами людини в Криму за 2018 рік. 
Доповідь містить дані Кримської правозахисної групи. У документі зазначається 
про зміцнення в Криму контролю російських спецслужб, порушення прав людини, 
не проведення адекватного розслідування випадків викрадень і вбивств жителів 
Криму, застосування, зокрема фізичного насильства до кримських татар і етнічних 
українців, незаконне утримання їх під вартою та проведення психіатричних 
експертиз, обмеження в Криму свободи самовираження, ЗМІ, мирних зібрань, 
об'єднань, релігії, пересувань і подорожей і т.д. Спостерігачі за дотриманням прав 
людини повідомили, що окупаційна влада також погрожувала людям насильством 
або тюремним ув'язненням, якщо вони не давали в суді показань проти окремих 
осіб, які були проти окупації. 

Посольство США в Україні засудило ставлення окупаційної влади Криму до 
кримського татарина Едема Бекірова, якого утримують в СІЗО в Сімферополі.  

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch у своєму 
повідомленні відреагувала на масові обшуки, затримання та арешти 24 кримських 
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татар в тимчасово окупованому Криму, зазначаючи, що «Російська влада повинна 
відмовитися від звинувачень, звільнити активістів та надати їм доступ до 
адвокатів». 

Тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кеміан під час 
засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні заявив, що США стурбовані вироком т. зв. 
«суду м. Севастополя» в окупованому Криму, який несправедливо засудив до 14 
років ув'язнення колишніх співробітників  аналітичного центру "Номос" 
Володимира Дудку та Олексія Бессарабова. Крім того, Г.Кеміан зазначив, що 
американська сторона продовжує слідкувати за справою 24 кримськотатарських 
активістів, які були арештовані за обвинуваченням у тероризмі. Окремо він нагадав, 
що Сполучені Штати вимагають негайного звільнення захоплених Росією у 
листопаді минулого року українських моряків та кораблів поблизу Керченської 
протоки. 

НАТО міцно дотримується своєї позиції невизнання російської незаконної 
анексії Криму, члени Альянсу посилюють свою увагу до зон підвищеного ризику і 
взаємодіють з партнерами в Чорноморському регіоні, використовуючи увесь 
набір інструментів, який вони мають для співпраці в галузі безпеки.  

Відповідно до заяви представника США при НАТО Кеї Бейлі Хатчисон, НАТО 
готує низку заходів (“чорноморський пакет”) щодо стримання дій РФ в 
Чорноморському регіоні, яка передбачає, зокрема, посилення розвідки, у т.ч. 
повітряної, відправку військових кораблів держав НАТО  до Чорного моря з метою 
забезпечення безпечного проходу суден України через Керченську протоку в 
Азовське море. 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу в Конгресі 
США заявив, що Альянс посилив допомогу Грузії та Україні у відповідь на спробу 
російської анексії Криму. 

Комітет із закордонних відносин Сенату США затвердив і рекомендував до 
схвалення резолюцію, що закликає забезпечити свободу навігації у Чорному морі. 
У документі сенатори закликають Президента США до невідкладного проведення 
спільної з американськими союзниками операції для забезпечення свободи навігації 
у Чорному морі з метою демонстрації підтримки міжнародно визнаних кордонів, 
двосторонніх домовленостей та принципу безпечного проходження суднами 
Керченською протокою і Азовським морем.  

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький прийняв рішення заборонити 
російському навчальному вітрильникові «Сєдов» заходити в польські територіальні 
води через присутність на борту судна понад 70-ти студентів т. зв. «Керченського 
державного морського технологічного університету». Як повідомило МЗС у 
Варшаві, допуск цього вітрильника в польські територіальні води суперечив би 
політиці поваги до територіальної цілісності України і невизнання спроби анексії 
Криму. Польща також висловила очікування, що Росія відновить свободу 
судноплавства в Керченській протоці, поверне військові кораблі та звільнить 
українських моряків, яких вона захопила під час інциденту в листопаді 2018 року. 

 

3.2 Рішення та заяви органів влади України на міжнародній арені 
Питання Криму, безпеки у Чорноморському регіоні, звільнення політичних 

в’язнів та військовополонених, незаконного переслідування кримських татар, 
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захисту національних інтересів України, залишались ключовими у реалізації 
державної політики у сфері міжнародних зносин 

На звернення України 29 березня 2019 р. Постійна Рада ОБСЄ схвалила 
рішення про продовження на 12 місяців до 31 березня 2020 року мандату СММ в 
Україні, який поширюється на всю територію України у межах її міжнародно-

визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим та м. Севастополь. 
МЗС України вкотре закликало Російську Федерацію забезпечити безперешкодний 
доступ та свободу пересування спостерігачів Місії на території тимчасово 
окупованого Криму. 

Міністерством закордонних справ України: 
 направлено ноту Російській Федерації з вимогою передати українським 

компетентним органам 113 громадян України, які незаконно утримуються на 
території РФ та тимчасово окупованій території Україні в Криму - в порушення 
норм міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини, і 
забезпечити їм можливість відбувати покарання, призначене українськими судами, 
на території України згідно з її законодавством, а також реалізувати своє право на 
розгляд справи встановленим законом України судом; 

 висловлено протест в Міжнародній морській організації у зв’язку з 
протиправним будівництвом та відкриттям РФ мосту через Керченську протоку, а 
також дискримінаційними перевірками суден, які прямують до українських портів 
в Азовському морі; 

 зроблено заяву щодо засудження нових каральних акції російських окупантів 
під приводом розслідування т. зв. «справи Хізб-ут-Тахрір» та вимогу щодо 
негайного звільнення Р.Айвазова та інших кримських татар, які знаходяться у 
російських в’язницях на підставі сфабрикованої справи «Хізб-ут-Тахрір». 

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко висловив 
протест через засудження українських громадян у м. Севастополі (Володимира 
Дудку та Олексія Бессарабова) та поінформував генсека ООН Антоніу Гутерріша 
про чергове порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові. 
Володимир Єльченко надіслав листа генсеку ООН, і додав до нього заяву МЗС 
України. 

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ескандер Барієв у 
складі української делегації взяв участь у роботі 18-ї сесії Постійного форуму з 
питань корінних народів у штаб-квартирі ООН. 

Керівництво Національної спілки журналістів України (НСЖУ) закликає 
українських колег і міжнародні союзи журналістів виявити солідарність з 
кримськотатарськими активістами й громадськими журналістами, які працюють на 
ТОТ АР Крим і м. Севастополя. В повідомленні зазначається, що Росія 
використовує всі засоби для придушення будь-яких спроб розповідати правду про 
репресії на півострові. НСЖУ повідомляє, що готова прийняти до своїх лав 
громадських журналістів з тимчасово окупованого Криму, і пропонує 
кримськотатарським активістам, громадським журналістам, кримським адвокатам 
обговорити створення окремої процедури, що полегшує порядок вступу до НСЖУ 
таких журналістів, які працюють в умовах окупації півострова. 
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Україна продовжує використовувати всі наявні міжнародно-правові 
механізми з метою усунення міжнародного правопорушення, вчиненого 
Російською Федерацією та  звільнення українських моряків. 

Україна звернулася до Міжнародного трибуналу з морського права («ITLOS») 

щодо застосування тимчасових заходів проти Російської Федерації з метою 
негайного звільнення трьох українських військово-морських суден та двадцяти 
чотирьох членів їхніх екіпажів, незаконно захоплених  та утримуваних Російською 
Федерацією в Чорному морі 25 листопада 2018 року. 

Міжнародний арбітражний суд оголосив постанову стягнути з Російської 
Федерації на користь ПАТ «Укрнафта» 44,4 млн доларів компенсації за 
експропріацію її майна в тимчасово окупованій Росією Автономній Республіці 
Крим. За даними «Укрнафти», суд також стягнув з РФ понад 3,5 млн дол. 
арбітражних витрат. У свою чергу, Москва заявила, що не визнає законність даного 
рішення постійного третейського суду в Гаазі. 

Члени української національної спільноти спільно з закордонним 
дипломатичними місіями України за кордоном організовують різні заходи 
протесту щодо незаконних дій держави – агресора, тим самим привертаючи 
увагу всього світу до українських політв’язнів, військовополонених, що 
незаконно утримуються в російських в’язницях, утисків та переслідувань 
кримських татар. 

Активісти української громади Латвії приєдналися до флешмобу «Я – 

Кримська солідарність», підтримавши кримськотатарських активістів, 
заарештованих в окупованому Криму після масових обшуків і затримань російських 
силовиків. Такі флешмоби на підтримку кримських татар проходять наразі по 
всьому світу.  

Відбулася громадська акція в м. Осло (Норвегія) на підтримку звільнення 
українських політичних в’язнів та військовополонених, що утримуються 
російською владою. В акції, організованій громадською організацією «Українська 
громада в Норвегії», взяли участь активісти української громади та норвезькі 
громадські активісти. До акції також приєдналися дипломати Посольства України в 
Королівстві Норвегія. 

В рамках щотижневої української акції «Празький Майдан» в столиці Чехії 
місцеві активісти приєдналися до флешмобу, організованого раніше телеканалом 
ATR на підтримку кримських татар. Всім бажаючим організатори акції 
пропонували зробити фото з табличками в знак солідарності з корінним народом 
Криму.  

В столицях шести країн, а саме у Амстердамі, Парижі, Празі, Брюсселі, 
Братиславі та Берліні, відбуваються акції студентів Української академії лідерства 
з метою привернення уваги європейців щодо підтримки українського режисера 
Олега Сенцова. Молодь вимагає від Росії звільнити усіх українських в’язнів.  

Генконсульство України в Стамбулі, місцева українська громада та члени 
родин наших співвітчизників приєдналися до флешмобу ATR  
«#Я_солідарний_з_кримськими_татарами» на підтримку кримських татар, 
заарештованих російськими окупантами в Криму. 

Україна продовжує дотримуватися принципів політико – дипломатичної 
стратегії щодо вирішення питань тимчасово окупованої території АР Крим на 
міжнародній арені.  
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З метою протидії агресії РФ, захисту прав українських громадян, 
припинення порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення 
незаконно утримуваних громадян України, відновлення своєї територіальної 
цілісності у міжнародно-визнаних кордонах та забезпечення повного 
відшкодування Росією збитків, завданих її міжнародними протиправними діями 
активно використовуються інструменти міжнародного права: санкції, 
міжнародні суди, арбітражі, різноманітні міжнародні платформи, 
моніторингові механізми для притягнення РФ до міжнародно-правової 
відповідальності. 

 

3.3 Протидія Представництва взаємодії окупаційної влади РФ в Криму з 
іноземними структурами 

Окупаційна влада Криму та Російська Федерація продовжують вживати 
заходи щодо визнання анексії частини території України на міжнародному рівні. 

В результаті здійснення моніторингу стану і змін ситуації навколо 
окупованого Криму та з метою попередження і припинення можливої шкоди 
національним інтересам нашої держави Представництвом у квітні 2019 р. 
відпрацьовано та поінформовано в порядку взаємодії відповідні служби та 
профільні міністерства України для вжиття заходів реагування щодо здійснення 
міжнародної діяльності окупаційної влади Криму та її кураторів в РФ у суспільно-

політичної, економічної, культурної та інших сферах. Зокрема:  

 щодо проведення директором з експорту китайської компанії «Shandong Best 

Heavy Inductry CO.Ltd» Дунгуан Лі у м. Сімферополь презентації зразків 
обладнання асфальтобетонних заводів для членів т.зв. «Ради шляховиків Криму», 
роботи технолога аквакультур з США Роберта Хенлі Баумана над створенням ферм 
з виробництва креветки у Сакському і Раздольненському районах півострову на 
замовлення ТОВ «Крим-Агро», консультацій французького спеціаліста Поля Гуяра 
для виноробного господарства ТОВ «Кримський берег» та читання даним 
іноземцем лекції у Науково-освітньому центрі «Виноградарство і енологія» т.зв. 
«Севастопольського державного університету»; 

 про візит до Ізраїлю т.зв. «кримської делегації» у складі посадовців 
окупаційної влади, представників громадських організацій та бізнесменів з 
півострову (зокрема, т.зв. «міністр охорони здоров’я Республіки Крим» Олександр 
Голенко, директор т.зв. «Автономної некомерційної організації «Південний 
регіональний центр підтримки експорту» Наталя Сєрова, керівник т.зв. 
«Чорноморської асоціації міжнародного співробітництва» і «Всекримського 
єврейського конгресу» Ян Епштейн та інші). З боку Ізраїлю організатором всіх 
заходів для «кримчан» виступив член т.зв. «Міжнародної Асоціації «Друзі Криму», 
керівник ізраїльського клубу «Друзі Криму» Олександр Ліхштейн; 

 про приватний візит до Криму делегації у складі п’яти членів французького 
культурно-просвітницького товариства «Відродження» на чолі з Мішелем де 
Ростоланом на запрошення російських кураторів окупаційної влади півострову 
(зокрема, т.зв. «постійного представника Республіки Крим при Президенті РФ» 
Георгія Мурадова) для поширення думки про , нібито, масової міжнародної 
підтримки дій РФ на тимчасово окупованому півострові;  
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 про факт відвідування м. Севастополь у порушення законодавства України 
делегацією представників туристичних компаній і засобів масової інформації Індії 
в рамках її участі у т.зв. «VIII міжнародного туристичного форуму «Відкритий 
Крим» та публічну заяву т.зв. «губернатора  Севастополя» Д.Овсянников щодо 
прямого авіасполучення між Індією та окупованим півостровом, а також його 
пропозиції провести у м. Севастополь в 2020р. конференції країн-членів БРІКС з 
питань розвитку туристичної сфери Криму як загального проекту даної міжнародної 
асоціації; 

 щодо можливого факту співробітництва т.зв. «Федеральної державної 
бюджетної установи науки «Кримська астрофізична обсерваторія Російської 
Академії Наук» (смт. Наукове, Бахчисарайський район, АР Крим) з невстановленою 
організацією США з приводу модернізації сонячного телескопу на півострові та, 
нібито, перебуванням у США представника «Кримської астрофізичної 
обсерваторії», з метою роботи спільно з американськими колегами над створенням 
нового приладу для дослідження магнітного поля Сонця; 

 про відвідування окупованого півострову, зокрема сонячної електростанції у 
селище Родникове, Сімферопольського району делегацією промисловців Китаю у 
складі:  Чень Чжиган – генеральний директор російсько-китайського бізнес-парка, 
Чжоу Лян і Се Сіньнань – заступники генерального директора корпорації сонячної 
енергії «САЙВЭЙ» та проведення іноземцями переговорів про можливе 
співробітництво у сфері сонячної енергетики з посадовцями окупаційної влади 
Криму; 

 щодо запланованого візиту до Криму іноземної делегації у складі 24 осіб 
(громадяни США, Канади, Швеції, Великобританії і Непалу), які є активістами 
різних громадських організацій, зокрема Глобальної мережі проти озброєння і 
ядерної сили в космосі та їх використання представниками окупаційної влади 
півострову в інформаційній пропаганді на шкоду національним інтересам України. 

В результаті інформування та в рамках взаємодії з відповідними службами 
та відомствами з метою вжиття заходів, спрямованих на попередження і 
припинення порушень законодавства України, Міністерством закордонних 
справ України, ГУ СБУ в АРК, Державною міграційною службою України 
проінформовано Представництво щодо результатів розгляду листів 
Представництва та вжитих заходів відповідного реагування щодо: 

 візитів представників іноземних засобів масової інформації на тимчасово 
окуповану територію АР Крим у грудні 2018 року; 

  вжитих заходів Посольством України у Вірменській Республіці стосовно 
організації фотовиставки, присвяченій так званій «кримській весні», у Російському 
центрі науки та культури та проведення конференції «Право націй на 
самовизначення в сучасній міжнародній практиці: можливості та виклики» у філії 
Московського державного університету м. Єреван. Вірменській стороні надіслано 
ноту протесту ( від 27.03.2019 р. №  6134/22-012-305); 

  відвідання Індії «Кримською делегацією». Під час зустрічі із заступником 
керівника Посольства Республіки Індія в Україні  Г.Р. Міною було висловлено 
наполегливе прохання утриматися від контактів з окупаційною владою Криму та 
попереджено про необхідність дотримання вимог чинного законодавства України 



12 

 

 

про порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та виїзду з неї 
іноземцями та особами без громадянства; 

 інформування щодо: візитів делегацій Китаю та Індії; заяв т.зв. «губернатора 
Севастополя» на зустрічі з делегацією туроператорів Індії; візиту делегації КНР до 
окупованого Криму; торгівлі іноземних країн з Кримом враховано ГУ СБУ в АРК в 
оперативно – службовій діяльності. 
 

4. Моніторинг додержання прав і законних інтересів внутрішньо 
переміщеного населення з ТОТ України в Криму 

За результатами постійного моніторингу, який проводиться Представництвом 
на основі даних Міністерства соціальної політики України, в квітні 2019 року 
кількість облікованих внутрішньо переміщених осіб з АР Крим та м. Севастополь 
збільшилась на 1419 осіб та станом на  26 квітня 2019 року складає 38342, в т.ч. 
працездатних осіб – 26817, дітей – 7252, пенсіонерів та осіб з інвалідністю – 4273.  

Найбільша кількість осіб ВПО з АР Крим та м. Севастополь – 41,6% (15951) 

обліковується в м. Києві та Київській області, 9,4% – у Херсонській (3617), у 
Одеській (2953) та Львівській (2362) областях – 7,7 та 6,1% відповідно.  

Питання розміщення ВПО та забезпечення їх соціальних потреб до повної 
деокупації Кримського півострову залишається пріоритетною складовою державної 
політики України. 

Сприяння реалізації та відновлення прав ВПО – головні питання, які 
вирішують органи державної влади в регіонах України. 

Представництво щомісяця отримує від обласних державних адміністрацій  

інформацію щодо питань, пов’язаних з ВПО. За результатами узагальнення цих 
даних сформовано відомості щодо ВПО з Криму, які звернулися за допомогою до 
органів виконавчої влади областей, стосовно надання щомісячної адресної 
допомоги ВПО для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату, 
отримання довідки ВПО, працевлаштування, оформлення документів українського 
державного зразка, отримання освітніх послуг, забезпечення житлом, реалізації 
заходів соціально-економічного захисту, культурних заходів, тощо.  

З метою популяризації та тематичних освітніх заходів щодо культурної та 
історичної спадщини Кримського півострова на материковій частині України у 
квітні 2019 р. проведено низку заходів.  

Найбільша їх кількість відбулася у Львівській, Дніпропетровській, Рівненській, 
Запорізькій та Миколаївській областях. 

За інформацією департаментів соціальної політики ОДА в січні - квітні 
2019 р. кількість ВПО з Криму, які звернулись за отриманням послуг до органів 
соціального захисту, складає більше 2х тисяч громадян.  

Отримали довідку про взяття на облік ВПО –  1,7 тис.  осіб,  але кількість 
громадян, які звернулись за щомісячною адресною допомогою для покриття витрат 
на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг складає тільки 
500  осіб.  

Станом на 1 травня 2019 року кількість громадян ВПО, які отримують адресну 
допомогу складає всього 2,5 тис. осіб, або 7 % від взятих на облік.    
Середньомісячна сума допомоги для покриття витрат на проживання складає 1,5 

тис.грн. Але вказана допомога для переселенців не вирішує їхніх житлових проблем, 
і навіть не покриває оплату комунальних послуг.  
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За отриманими даними державними та комунальними закладами охорони 
здоров’я ОДА усіма медичними, лікувально-профілактичними закладами регіонів 
надається кваліфікована допомога з госпіталізації, взяття на медичний облік, 
проведення профілактичних медоглядів, щеплення, флюорографії. При реєстрації у 
медичних закладах переселенці забезпечуються медикаментами на пільгових 
умовах, інсуліном та іншими життєво важливими препаратами за рахунок 
державних коштів. 

За інформацією департаментів освіти та науки ОДА станом на 1 травня 

2019 р. більше 4,5 тисяч осіб з числа ВПО продовжують навчання у дошкільних, 
загальноосвітніх навчальних закладах, закладах професійної (професійно-

технічної) освіти, закладах вищої освіти за різними формами навчання, у тому числі 
140 громадян України, які проживають на ТОТ України в Криму, здобувають 
освіту за дистанційною та екстернатною формою навчання в навчальних закладах.  

В Херсонській області за екстернатною формою навчання в закладах освіти 
області навчаються 236 чоловік. Більше всього обліковується  в Генічеському 
районі – 56 та в м.Херсоні – 58 юнаків та дівчат. 

    За інформацією УДМС України в Херсонській області, з початку окупації 
Кримського півострова за отриманням адміністративних послуг в області 
звернулось 109167кримчан, із них в квітні 2019 року – 2994 особи.   

Згідно з чинним законодавством, громадяни України з кримською реєстрацією 
отримують біометричні паспорти за точно такою ж процедурою, що й жителі інших 
українських регіонів. 
    Найбільшою кількістю звернень 70% залишається оформлення, видача 
або обмін паспорта для виїзду за кордон (76154 звернень, з них 1930 - у квітні 
2019 р.). Вклеювання до паспорта фотокартки при досягненні громадянином 

відповідного віку становить 14872 звернень, з них 76 – у квітні 2019 р.,  видача 

документа у вигляді ID-картки 10733 звернень, з них 988 – у квітні 2019 р., 
оформлення, видачі або обміну паспорта зразка 1994 р. - 3530 звернень.  

Випадків невмотивованої відмови кримчанам у видачі українського 
біометричного закордонного паспорта не зафіксовано. 

За інформацією Азово-Чорноморського регіонального управління 
Державної прикордонної служби України: В квітні 2019 року через 
адміністративну межу з тимчасово окупованою територією України в Криму 
пропущено 191855 осіб та 24003 транспортних засобів, з них контроль на КПВВ 

пройшли 148684 особи (або 77,5%) та 23192 (або 96,6%) транспортних засоби.  
У розрізі трьох КПВВ перетин громадянами адміністративного кордону з ТОТ 

України в АРК наступний: 

  через КПВВ «Чонгар»: в’їхало 27224 громадянина України та 49 іноземця; 
виїхало 31024 громадянина України та 54 іноземця. 

  через КПВВ «Каланчак»: в’їхало 40383 громадянина України та 103 

іноземця, виїхало 39258 громадян України та 119 іноземців. 

  через КПВВ «Чаплинка»: в’їхало 4460 громадян України та 5 іноземців, 

виїхало 5998 громадян України та 7 іноземців. 

В порівнянні з березнем 2019 року, спостерігається зменшення 

пасажиропотоку на 2% та збільшення транспортного потоку на 5%.  
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5. Робота Представництва зі зверненнями громадян 

5.1 Звернення за напрямками 

Щодо реалізації громадянами України права на звернення, наданого їм 
Конституцією України та визначеними актами законодавства, Представництвом 
проводиться постійна робота.  

Так, протягом квітня 2019 року до Представництва надійшло 98 звернень 
громадян проти 151 за відповідний період минулого року, що на 53 звернення 
менше або на 35,1 %.  

 

Порівняльна таблиця надходження звернень громадян 

№ 
з/п 

Звернення,  
що надійшли  

до Представництва 

Кількість звернень,  
отриманих Представництвом 

квітень  
2018 року 

квітень  
2019 року 

1 Письмово 38 15 

2 
На особистому прийомі  
громадян  

52 38 

3 Телефонна «гаряча лінія» 61 45 

 Всього 151 98 

 
Зменшення кількості надходження звернень у квітні 2019 року у порівнянні з 

відповідним періодом минулого року свідчить про те, що Представництвом 
проводиться системна та якісна робота з врегулювання проблемних питань, які 
порушувалися громадянами минулого року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У письмових зверненнях в звітному періоді найчастіше громадяни 
порушували такі питання: 

15,3

38,8

45,9

Надходження звернень у процентному 
співвідношенні у квітні 2019 року

письмові звернення
особистий прийом громадян
телефонна "гаряча лінія"
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 оформлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним 
носієм у вигляді ID-картки – 2 (13,3 % із загальної кількості звернень);  

 переміщення особистих речей через адміністративну межу – 1 (6,7 % із загальної 
кількості звернень);  

 отримання освіти за програмою «Крим – Україна» – 1 (6,7 % із загальної 
кількості звернень); 

 оформлення спадщини на ТОТ в АРК – 1 (6,7 % із загальної кількості звернень); 
 набуття статусу ВПО та отримання довідки – 1 (6,7 % із загальної кількості 

звернень). 

Задля отримання первинної правової допомоги на особистому прийомі 
громадян найбільше питань надходило щодо:  
 оформлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним 

носієм у вигляді ID-картки – 7 (18,4 % із загальної кількості питань);  
 перетину адміністративної межі через КПВВ – 6 (15,8 % із загальної кількості 

питань);  
 відновлення паспорта громадянина України у зв’язку з втратою, псуванням, 

тощо – 3 (7,9 % із загальної кількості питань); 
 отримання паспорта громадянина України вперше після досягнення 18 років – 3 

(7,9 % із загальної кількості питань). 

 На телефонну «гарячу лінію» Представництва найчастіше зверталися з 
наступних питань: 
 оформлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним 

носієм у вигляді ID-картки – 14 (31,1 % із загальної кількості питань);  
 відновлення паспорта громадянина України у зв’язку з втратою, псуванням, 

тощо – 5 (11,1 % із загальної кількості питань); 
 оформлення спадщини, майнові питання – 5 (11,1 % із загальної кількості 

питань); 
 перетин адміністративної межі через КПВВ – 4 (8,9 % із загальної кількості 

питань);  
 оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон – 4 (8,9 % із 

загальної кількості питань). 

Звернення опрацьовані Представництвом в межах компетенції у встановлені 
законодавством терміни.  

У квітні 2019 року до Представництва надійшло 4 запити на публічну 
інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». 
Запити опрацьовано у встановлені законодавством терміни. 

 Резонансних звернень на протиправні дії та порушення міжнародних норм 
у сфері дотримання прав людини за звітний період не надходило. 
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5.2 Основна тематика проблемних питань  

Найбільш значимі питання, що порушуються у зверненнях громадяни, які 
проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї та 
перебувають на території України на законних підставах: 

 внесення до Єдиного державного демографічного реєстру даних про особу, а 
саме інформації про місце проживання; 

 продовження здобуття громадянами, які проживають на тимчасово 
окупованій території АР Крим або переселилися з неї, певного освітнього рівня на 
території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету; 

 розголошення персональних даних осіб, які проживають на тимчасово 
окупованій території АР Крим або переселилися з неї, під час забезпечення 
реалізації їх права на пенсійне забезпечення; 

 перетин адміністративної межі через КПВВ особами, які подали документи 
до органів Державної міграційної служби України для отримання документів, що 
підтверджують громадянство України; 

 процедура оформлення паспорта громадянина України вперше особою, якій 
вже виповнилось 18 років; 

 проходження процедури встановлення особи для осіб, які втратили, зіпсували 
паспорт громадянина України, або документи яких були вилучені окупаційною 
владою РФ. 

 

6. Діяльність органів окупаційної влади на ТОТ України в Криму. 

6.1 Діяльність угруповання ЗС РФ на ТОТ України в Криму 

Протягом квітня 2019 року в угрупованні ЗС РФ на ТОТ України АР Крим 
відмічалася підвищена військова активність.  

01 квітня 2019 року відбулися навчання 1096-го зенітно-ракетного полку зі 
складу 22-го армійського корпусу ЧФ РФ (район аеродромів Саки та Кача) з 
відпрацюванням завдань прикриття місць базування морської авіації від повітряних 
ударів. До навчань залучалися бомбардувальники Су-24М, літаки АН-26, Бе-12, 

вертольоти морської авіації і ППО ЧФ, всього близько 300 військовослужбовців та 
близько 40 одиниць озброєння і військової техніки. 

Того ж дня по тривозі були підняті підрозділи 22 армійського корпусу ЧФ РФ, 
які здійснили висування на полігони для проведення двосторонніх навчань  
батальйонно-тактичних груп. Під час навчань відпрацьовуються завдання взаємодії 
підрозділів різних видів і родів військ, застосування аеромобільних та інженерних 
штурмових груп, організація управління вогнем в системі розвідувально-ударних 
контурів. До навчань залучалися танкові, мотострілецькі та артилерійські 
підрозділи, авіація 4 армії ВПС і ППО Південного військового округу, всього до 1,5 
тис. військовослужбовців.  

04 квітня 2019 р. ракетними катерами “Ивановец” та “Р-60” зі складу 41 
бригади ракетних катерів ЧФ РФ проведені ракетні стрільби протикорабельними 
ракетами 3М80 “Москіт” в морському полігоні по груповій надводній цілі на 
відстань понад 30 морських миль.  

08-30 квітня 2019 р. у військовому угрупованні окупаційних військ на ТОТ 
України в Криму проведена контрольна перевірка з’єднань і частин ЧФ РФ за 
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зимовий період навчання під керівництвом командувача ЧФ РФ віце-адмірала 
О.Моісеєва.  

09 квітня 2019 р. на полігоні Опук підрозділи 126-ї бригади берегової оборони 
та 810-ї бригади морської піхоти ЧФ РФ провели танкові та артилерійські навчання, 
основною метою яких було знищення військової техніки та фортифікаційних 
споруд умовного противника в глибині його оборони. Особливістю навчань стало 
виконання стрільб танками Т-72Б3 на відстань понад 8 тис. м. До навчань 
залучалося близько 700 військовослужбовців та понад 50 одиниць військової і 
спеціальної техніки. 

Того ж дня відбулися навчання частин морської авіації ЧФ РФ в рамках 
контрольної перевірки з’єднань за зимовий період навчання з приведенням у вищі 
ступені бойової готовності та підняттям по тривозі з відпрацюванням виводу 
авіатехніки з-під удару умовного противника. До навчань залучалося понад 30 
літальних апаратів: літаки-розвідники Су-24МР, фронтові бомбардувальники Су-

24М, багатоцільові винищувачі Су-30СМ, військово-транспортні літаки Ан-26, 

протичовнові літаки Бе-12, вертольоти Мі-8 та Ка-27. 

10 квітня 2019 року відмічено суттєве зростання військової активності 
угруповань ЗС РФ на ТОТ України в Криму та в прилеглих районах (Ростовська 
область, Краснодарський край), де проводилася низка спільних і окремих навчань 
з’єднань і частин ЧФ РФ з формуваннями Південного військового округу, що, за 
офіційною інформацією, пов’язані з перевіркою з’єднань за зимовий період 
навчання.  

При цьому, частина з’єднань, частин і підрозділів ЗС РФ в окупованому Криму 
перебували у підвищених ступенях бойової готовності через спільні навчання 
ОВМС НАТО, Грузії та України в Чорному морі “Морський щит-2019”. 

10-27 квітня 2019 р. (перший етап 10-15.04.19 р., другий етап 16-27.04.19 р.) за 
рішенням командувача Південного військового округу генерал-полковника 
О.Дворнікова за єдиним планом проведені спільні двосторонні навчання 4 армії 
ВПС і ППО та ЧФ РФ. З цією метою в окупованому Криму було розгорнуто 
спільний пункт управління силами ЧФ РФ та 4 армії ВПС і ППО. Оперативно-

тактична авіація здійснила перельоти з основних аеродромів на Кубані і Ростовської 
області на запасні, в т.ч. на ТОТ України АР Крим. Такі навчання в рамках перевірки 
проводилися вперше. В ході навчань відпрацьовуються питання взаємодії органів 
управління, різнорідних сил в системі розвідувально-ударних контурів під час 
оборони об’єктів берегової інфраструктури, боротьба з ударними корабельними 
групами умовного противника. До навчань залучалося понад 6 тис. 
військовослужбовців та понад 100 одиниць авіаційної техніки. 

Дивізіони берегових ракетних комплексів “Бал” та “Бастіон” 11-ї та 15-ї  
ракетно-артилерійських бригад ЧФ РФ в окупованому Криму та в Краснодарському 
краї провели комплексні навчання з розгортання в позиційних районах з 
виконанням умовних (електронних) пусків ракет по виявленим морським цілям. До 
навчань залучено понад 100 військовослужбовців та понад 50 одиниць військової 
техніки. 

Зенітно-ракетними дивізіонами С-400 та “Панцирь-С1” зі складу 31 дивізії 
ППО Південного військового округу в рамках контрольної перевірки проведені 
навчання з відбиття ракетного удару повітряного противника. Розрахунки 
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комплексів виконали марші в позиційні райони, розгортання, виявлення і 
захоплення цілей та їх знищення (електронні пуски), зміна позиції.  

11 квітня 2019 р. понад 10 кораблів ЧФ РФ виведені в море для відпрацювання 
навчань різнорідних корабельних угруповань в морських полігонах. До заходів 
залучалися ракетні, протичовнові кораблі, підводні човни, тральні сили, допоміжні 
судна, морська авіація, комплекси ППО ЧФ РФ.  

При цьому фрегатом ЧФ РФ “Адмірал Григорович” проведено спеціальне 
навчання з екстреного приготування та виходу з головної бази в район спільних 
навчань з авіацією. На переході морем кораблем проведено комплекс заходів з 
виявлення, захоплення та застосування ракетного комплексу “Калібр-НК” по 
морським цілям (електронні пуски), зенітно-ракетні, артилерійські та торпедні 
стрільби.  

Підводний човен ЧФ РФ “Ростов-на-Дону” зі складу 4 бригади підводних 
човнів  провів спільні навчання з протичовновою авіацією 318-го змішаного 
авіаполку ЧФ РФ. В ході навчань підводний човен відпрацював застосування 
крилатих ракет “Калибр-ПЛ” з підводного положення по морським та береговим 
цілям. 

На полігоні Опук відбулася висадка морського десанту із залучення 810-ї 
бригади морської піхоти та 197-ї бригади десантних кораблів, а також 
аеромобільних груп з використанням вертольотів армійської авіації.  

Протягом 13-14 квітня 2019 р. на ТОТ України в Криму продовжувалося 
нарощування  активності угруповання ЗС РФ, а саме: 

- корабельна група у складі ракетних катерів “Шуя”, “Р-60”, малого 
протичовного корабля “Суздалец” посилили угруповання кораблів ЧФ РФ в морі; 

- підрозділи 810 бригади морської піхоти з технікою провели навантаження та 
висадку морського десанту з великого десантного корабля “Азов”;  

- дивізіони берегових ракетних комплексів “Бал” та “Бастіон” 15 окремої 
ракетно-артилерійської бригади ЧФ РФ виконали розгортання в позиційних 
районах з метою відпрацювання навчань з нанесення ракетних ударів по надводним 
цілям; 

- винищувачі 43-го морського штурмового авіаполку ЧФ РФ і оперативно-

тактичної авіації Південного військового округу виконали супроводження 
стратегічних бомбардувальників Ту-160, літаків  дальнього радіолокаційного 
виявлення А-50 та здійснили перехоплення виявлених цілей. 

16 квітня 2019 р. в акваторії Чорного моря ЧФ РФ проведено масштабні спільні 
навчання зі знищення тактичних груп та окремих кораблів умовного противника. 
До навчань залучалися 2 корабельні ударні групи у складі сторожових кораблів 
“Пытливый”, “Сметливый”, малого ракетного корабля “Мираж”, ракетних катерів 
“Ивановец”, “Р-60”, дивізіони берегових ракетних комплексів 15-ї  ракетно-

артилерійської бригади, морська авіація та літаки 27-ї змішаної авіадивізії. Всього 
до навчань залучено 10 надводних кораблів, 6 літаків та до 20 одиниць військової 
техніки. В ході навчань відпрацьовані питання взаємодії з обміну цілевказаннями, 
розподілу виявлених цілей та нанесення по ним ракетно-бомбових ударів. 

17 квітня 2019 р. на полігоні Опук проведені навчання артилерійських 
підрозділів 126-ї бригади берегової оборони та 8-го артилерійського полку 22 
армійського корпусу ЧФ РФ із застосуванням безпілотних літальних апаратів з 
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метою коректування артилерійського вогню, ведення бойових дій в умовах 
авіаційних ударів, а також стрільби по позиціям умовного противника. 

19 квітня 2019 р. по тривозі у підвищену бойову готовність приведено 126-ту 
бригаду берегової оборони 22 армійського корпусу ЧФ РФ з висуванням у район 
зосередження, проведена організація взаємодії та відпрацьовані дії між 
підрозділами та пунктами управління. 

25 квітня 2019 р. проведені залікові тактичні навчання 15 окремої ракетно-

артилерійської бригади (Севастополь), під час яких застосовувалися берегові 
ракетні комплекси “Бал” та “Бастіон” з виконанням ракетних стрільб. 

24 квітня 2019 р. в ході “Московської конференції з міжнародної безпеки” 
начальник Генерального штабу ЗС РФ генерал армії В.Герасімов заявив, що РФ 
посилить свої військові угруповання у Західному та Південному округах у відповідь 
на розміщення ОЗС НАТО поблизу кордонів РФ. Посилення угруповань планується 
здійснити за рахунок перекидання з’єднань з інших округів. 

Керівництвом “Севастопольського морського заводу” та ФДУП “Центр 
судноремонту “Звездочка” розроблено програму модернізації та технічного 
переоснащення “Севморзаводу” (націоналізовано окупаційною владою у 2015 р.). З 
цією метою у так званій “федеральній цільовій програмі” на 2016-2019 рр. виділено 
7 млрд. рублів. На поточний час на підприємстві ведеться будівництво 2-х плавучих 
кранів ПК-400 та ПК-700, виконуються замовлення в інтересах будівництва так 
званого “Керченського мосту”, а також проводяться роботи з технічного 
переоснащення та реконструкції виробничих потужностей з метою пристосування 
його для виконання завдань за “державним оборонним замовленням”.  

В Нахімовському районі м. Севастополь (північна частина міста) планується 
побудувати радіолокаційну станцію “Воронеж-М” системи раннього попередження 
про ракетні пуски. Вказана станція має замінити станцію дальнього 
радіолокаційного виявлення “Днепр” (мис Херсонес). Можливості нової РЛС 
дозволятимуть висвітлювати повітряну обстановку над Близьким Сходом та 
Середземним морем, включаючи ближній космос. Будівництво нової РЛС за 
планами командування окупаційних військ триватиме до 2023 року. 

Таким чином, протягом квітня 2019 року на ТОТ України в Криму, прилеглих 
морських зонах та в повітряному просторі відмічено суттєве посилення військової 
активності угруповання ЗС РФ в регіоні, що безпосередньо вплинуло на загострення 
воєнно-політичної обстановки.  

Вказана активність була пов’язана з проведенням цілого комплексу навчань 
об’єднань, з’єднань і частин Південного військового округу за планами перевірки 
бойової підготовки за зимовий період навчання.  

Масштабність проведених заходів, склад учасників і характер завдань, що 
вирішувалися угрупованням ЗС РФ в регіоні, вказує на відпрацювання елементів 
плану оборонної операції Південного військового округу в своїй операційній зоні в 
разі розв’язання збройного конфлікту проти РФ на південному напрямку.  

В разі посилення присутності ОЗС НАТО в Чорноморському регіоні, РФ 
відповість перекиданням додаткових сил в операційну зону Південного військового 
округу з інших округів. Цілком ймовірно, що додаткові сили можуть бути 
перекинуті й на ТОТ України в Криму. 

 Воєнно-політична обстановка навколо окупованого Криму 
оцінюється як напружена, стабільна. Виявлено ознаки підготовки угруповання 
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ЗС РФ до оборонної операції, про що свідчать масштабні та численні навчання 
всіх основних з’єднань, які дислокуються на ТОТ України АР Крим. При цьому, 
ознак безпосередньої підготовки до наступальної операції не виявлено – на ТОТ 
України в Криму ударне угруповання ЗС РФ не зосереджувалася та не 
розгорталося.  

Реакція командування ЗС РФ на посилення присутності ОЗС НАТО в 
Чорноморському регіоні вказує на те, що цей фактор розглядається як 
безпосередня загроза її безпеці та демонструє готовність до негайної відповіді 
військовими засобами, в тому числі проведення оборонної операції. Вказаний 
фактор сприяє зростанню воєнно-політичної напруженості в регіоні. 
 

6.2 Обстановка в морських районах прилеглих до ТОТ України в Криму 

        Згідно з даними Адміністрації Державної Прикордонної служби України 
(далі – ДПСУ), а також Донецько-Луганського регіонального управління ДПСУ за 
період з 01 по 30 квітня 2019 р. в Керченській протоці (район з центром в точці 
Ш=45°12,2′ Пн., Д=36°29,3′ Сх.) та акваторії Азовського моря відмічено 
багаторазові факти незаконного обмеження торговельного судноплавства, законних 
інтересів судновласників та членів екіпажів окупаційною владою РФ стосовно 
торговельних суден, які здійснювали рейси через Керченську протоку до 
Бердянського та Маріупольського морських портів. При цьому проводилися 
численні перевірки документів екіпажу, огляд жилих та вантажних приміщень 
суден, фотографування документів членів екіпажів. Середня тривалість становила 
близько години. 

Всього за вказаний період відмічено затримання з проведенням прикордонного 
контролю 40 суден (у березні - 44 судна): під прапорами України – 1, Туреччини – 

4, Болгарії – 5, Республіки Панама – 9, Мальти - 6, Ліберії – 3, Кіпру – 1, Того – 2, 

Палау – 1, Маршалових островів – 3, Коморських островів – 2, Островів Кука – 2, 

Молдови - 1.  

       За даними Адміністрації морських портів України, за січень-квітень 2019 
року в українських портах на Азовському морі спостерігається зменшення обсягів 
перевалки вантажів у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року (до введення 
перевірок прикордонною службою ФСБ РФ в Керченській протоці та Азовському 
морі).  
      За вказаний період Маріупольський морський торговельний порт перевантажив 
1504 тис. тонн вантажів (у 2018 році за той же період – 1808,39 тис. тонн), падіння 
вантажообігу - 16,8%. Бердянський порт за січень-березень 2019 року здійснив 
перевалку 261,5 тис. тонн (у 2018 році за той же період - 360,2 тис. тонн), падіння 
вантажообігу на 27,4 %. 

      За даними Адміністрації морських портів України протягом квітня 2019 року до 
портів окупованого Криму зафіксовано заходження 6 (у березні - 19) вантажних 
суден-порушників, всі під прапором РФ. 
 

        6.3 Соціально-економічні та політичні процеси на тимчасово окупованій 

території 
       6.3.1 Суспільні процеси на ТОТ України АР Крим. 
        Загальна суспільно-політична ситуація на ТОТ України АР Крим та 
м.Севастополь характеризується продовженням політики асиміляції тимчасово 
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окупованих територій з іншими регіонами РФ, у т.ч. за рахунок лобіювання 
інтересів виключно «російської національної громади», а також блокування 
діяльності будь яких опозиційно налаштованих етнічних меншин. При цьому, увага 
т.зв. «органів влади та місцевого самоврядування» зосереджена на реалізації 
агітаційних, адміністративних та репресивних заходів, що мають стати на заваді 
деокупації АР Крим, створити у суспільстві максимально лояльне ставлення до 
отримання російського громадянства, а також створити культурно-історичний 
розрив з материковою частиною України. 

6.3.2 Ситуація в економічній структурі ТОТ України АР Крим 

В Криму з 17 по 20 квітня пройшов V Ялтинський міжнародний 
економічний форум (ЯМЕФ). Головною темою якого, так звана «влада» Криму 
зазначила - «Мир. Росія. Крим. Нова світова реальність». 

У зазначеному заході взяло участь близько 4,5 тисяч осіб, з яких 807 
міжнародних представників 89 країн світу, в тому числі європарламентарі, депутати 
національних парламентів, політики, представники ділового та експертного 
співтовариства різних країн світу. Поряд з тим, вказаний захід відвідали 1,7 тисяч 
учасників т.зв. «вільної економічної зони АР Крим». За наявними даними, на 
зазначеному форумі були присутні 41 громадянин України. 

У той же час, на форумі пройшли зустрічі представників окупаційної влади « 
республіки Крим» з вищими посадовими особами суб’єктів РФ та невизнаних 
квазідержавних утворень, підконтрольних РФ, в ході яких були обговорені плани 
подальшої взаємодії, а також підписані договори про співпрацю. 

За підсумками торішнього Ялтинського економічного форуму, «влада» Криму 
заявила про 70 заключених угодах на 162 мільярди рублів. Приблизно третина цієї 
суми, згідно із заявами чиновників, стосувалася теми торгових відносин між 
окупованим півостровом і Сирією, делегація якої була найчисленнішою серед усіх 
учасників цього заходу. 

Не вдаючись в подробиці, представники кримської влади повідомляли, що в 
рамках підписаних договорів буде створено кримсько-сирійський торговий дім, а 
також налагоджені морські поставки - до Сирії кримського зерна і борошна, 
пластикових труб заводу «Селма», будівельних інструментів заводу «Фіолент», а 
також продукції Керченського стрілочного заводу. В обмін сирійські гості обіцяли 
поставляти на півострів фрукти, горіхи та фосфати для виробництва добрива. 

При всій сумнівності товарообігу в такому обсязі, який можна було б оцінити 
в 60-70 мільярдів рублів, російська пропаганда говорила про ці домовленості- як 
про успіх та результати ЯМЕФ-18. За фактом, за рік ніяких очевидних змін в цій 
сфері не відбулося. 

 В кінці 2018 року стало відомо про реєстрацію фірми «Кримсько-сирійський 
торговий дім «Співдружність», до складу якого на рівних правах повинні були 
увійти представники кримської та сирійської влади. Однак за даними відкритих 
джерел, на сьогодні єдиним засновником цієї фірми-посередника є кримське 
держпідприємство «Кримрегіонторг». Також були озвучені наміри перетворити 
компанію, яка виступала оператором Керченської поромної переправи в кримсько-

сирійську судноплавну компанію. 
 На початку 2019 року представники цього «торгового дому» анонсували 

відправку першої партії вантажів в Сирію, однак через півтора місяця так званий 
«міністр» промислової політики Криму Андрій Васюта все ще обіцяв відправку цієї 
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першої партії «найближчим часом». Інших повідомлень про торговельні відносини 
в цій сфері немає. 

Однак, навіть з цих нечисленних «інвестицій» на сьогоднішній день ні по 
одному проекту немає ніякої інформації. Зокрема, нічого не відомо про зведення 
торгово-ярмаркового комплексу «Базар», крім того, що ділянка виділена в селі 
Совхозному під Сімферополем і будівництво повинно було початися в серпні 
минулого року. Немає ніякої інформації і про появу молокопереробного комплексу 
з козячої фермою на вісім тисяч голів, крім планів російського інвестора восени 
2018 року розпочати його будівництво. Чи не помітно ознак будівництва в селі 
Укромному заводу з виробництва скляної тари, хоча, за планами інвестора, до цього 
часу він вже повинен добудовуватися. 

Не вдалося знайти повідомлень про початок яких небудь робіт в радгоспі 
«Гурзуфський», представники якого на ЯМЕФ розповідали про розвиток 
вівчарства. Примітно, що через три місяці «начальник» управління тваринництва і 
племінного нагляду «Міністерства» сільського господарства «уряду» Криму 
Олексій Каменцев розповідав, що на сьогоднішній день вівчарство в Криму є 
абсолютно нерентабельним. 

Судячи з висловлювань на минулому форумі, так звана «влада» Криму вже не 
приховує, що пріоритетом події не є інвестиційні угоди, а саме важливе це 
політичний ефект. 

6.3.3 Кадрові призначення окупаційної влади РФ  в Криму.  
        У кримському «уряді» в квітні чергові ротації – так званий «глава» Республіки 
Сергій Аксьонов підписав 6 "кадрових" указів. Про це повідомляється на 
офіційному порталі Радміну РК. 

 15 квітня 2019 року, так, одним з документів Аксьонов звільнив з посади 
заступника начальника Служби капітального будівництва Криму Романа Цінцевіча. 
Як уточнюється в документі, "в порядку переведення в міністерство будівництва і 
архітектури РК". Рішенням «глави» РК діяльність Служби капбудівництва була 
припинена і відомство об'єднали з Мінбудом в 2018 році. Крім того, ще два «укази» 

стосуються призначень в МінЖКГ і МНС Криму. Зокрема, пост заступника міністра 
житлово-комунального господарства Республіки зайняла Наталя Кривенко, а 
посаду заступника міністра надзвичайних ситуацій Криму - Максим Грамотний, 
який до цього був заступником начальника ГУ МНС Росії по РК. 

 18 квітня 2019 року, на посаду заступника начальника Служби державного 
будівельного нагляду Криму призначений Антонов Микола Вікторович, до цього 

обіймав посаду першого заступника начальника Служби Держбуднагляду. Ще одне 
призначення відбулося в Мінспорту. На посаду першого заступника міністра 
призначено Сергія Гнездило. 

 27 квітня 2019 року «глава» Республіки Крим Сергій Аксьонов призначив 
нового заступника міністра транспорту РК - Аллу Кучинську, яка прийшла до 
кримського «уряду» на посаду заступника голови Держкомітету дорожнього 
господарства РК у вересні 2017 року. Рік по тому вона була звільнена від цього 
поста в зв'язку із закінченням терміну дії строкового службового контракту. До 
цього, в 2013-2014 роках, Кучинська входила до ради директорів ВАТ "Шляхове 
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експлуатаційне підприємство №369" (Республіка Хакасія), підвідомчого 
Федерального дорожнього агентства. 

         6.3.4 Шодо порушення прав населення в Криму 

В квітні 2019 року продовжувався тиск на осіб, які демонструють незгоду з 
встановленим політичним режимом, не виконують його вимог або можуть потенційно 
представляти загрозу останньому (передусім, представники кримськотатарського 
населення; українські активісти, які утримуються в кримінально-виконавчих 
установах).  
       Так, російські силовики продовжують проведення масових обшуків та 
затримань: 

 15 квітня, російські силовики провели обшук в мечеті в селі Штурмове 
м.Севастополя, в будинку імама і прихожан мечеті. В результаті був затриманий 
Рустем Абілєв (1984р / р), імам мечеті. Севастопольська міська "суд" Криму 
заарештував Рустема Абілева до 10 червня 2019. Його звинувачують у закликах до 
екстремістської діяльності (частина 1 статті 280 КК РФ). 

 25 квітня російські силовики провели обшук в будинку учасника "поляни 
протесту" Ділявера Алімова в с. Дубки Сімферопольського району. Після "слідчих 
заходів" його відвезли у відділок для дачі показань. 

 30 квітня, російські силовики провели обшук в будинку у 
кримськотатарського активіста Ролана Османова в с. Урожайне Сімферопольського 
району, Ділявера Бекирова в с. Мальовниче Сімферопольського району і в будинку 
його сина - Руслана Бекирова. Останнього після обшуку затримали і відвезли на 
здачу аналізу на наркотики, після чого відпустили. 
       Вночі з 16 на 17 квітня російські прикордонники на адмінграніце з окупованих 
Кримом на КПП "Каланчак" затримали кримськотатарського активіста Раїма 
Айвазова, його звинувачують за частиною 2 статті 205.5 (участь в діяльності 
організації, яка визнана терористичною) і включають до складу «другої 
сімферопольської справи Хізб ут-Тахрір». 18 квітня, Київський районний "суд" 
Сімферополя обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 15 травня. 

 4 квітня Севастопольський міський "суд" засудив фігурантів "справи 
українських диверсантів" Володимира Дудку та Олексія Бессарабова до 14 років 
ув'язнення і призначив штраф в розмірі 350 і 300 тисяч рублів відповідно. 

 4 квітня "суд" Білогірського району засудив 16-річного кримського татарина 
Абдурамана Абдувеліева до шести місяців обмеження волі за статтею 329 
Кримінального кодексу Росії ( "Наруга над державним гербом Росії або державним 
прапором Росії"). Його звинуватили за те, що 21 травня 2018 року ним знято три 
російських прапора з адміністративної будівлі сільської ради в селі Курське 
Білогірського району. 

 17 квітня Київський районний «суд» Сімферополя виніс вирок фігурантам 
«справи Веджіє Кашка», обвинувачених у вимаганні коштів. Руслана Трубача, 
Бекіра Дегерменджі і Казима Аметова суд засудив до 3 років умовно, з 
випробувальним терміном 3 роки. Асану Чапуху суд призначив покарання у вигляді 
3,5 років умовно, з випробувальним терміном 3 роки, 

 17 квітня Лефортовський суд Москви продовжив термін утримання під 
вартою всім українським військовополоненим морякам. Двадцять один військовий 
залишиться під вартою до 24 липня, а троє, поранених під час захоплення 
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українських кораблів, до 26 липня 2019 року. Їх звинувачують за ч. 3 ст. 322 КК 
Росії (незаконне перетинання кордону), що загрожує термін до 6 років позбавлення 
волі. 

 19 квітня  Північно-Кавказький військовий окружний суд засудив лівого 
активіста з Євпаторії Євгенія Каракашева до шести років позбавлення волі за 
звинуваченням в публічних закликах до терористичної діяльності за переписку в 
чаті ВКонтакте. 

 24 квітня президія Верховного "суду" Криму розглянув касаційне подання 
місцевої "прокуратури", в якому заступник "прокурора" просив скасувати 
апеляційну постанову Верховного "суду" Криму щодо Володимира Балуха в частині 
заліку в термін позбавлення волі часу перебування під домашнім арештом. "Суд" 
ухвалив не зараховувати час, проведений Балухом в СІЗО, як день за півтора, що є 
порушенням російського законодавства. 
        Окупаційна влада Криму, за вказівкою Кремля, продовжує переслідування та 
ув’язнення за релігійною ознакою представників етнічних меншин Криму. 

 

7. Робота Представництва та державних органів з питань деокупації та 
реінтеграції Криму 

У квітні 2019 року Представництвом вживались такі основні заходиз 
питань реінтеграції та деокупації Автономної Республіки Крим: 

7.1 Щодо авіаперевезень до ТОТ України в Криму 

За результатами роботи щодо притягнення до відповідальності чи 
застосування санкцій до авіаперевізників, що здійснювали польоти до закритих 
аеропортів на ТОТ України АР Крим, проведеної у січні, оперативно-розшуковим 
управлінням Азово-Чорноморського регіонального управління Державної 
прикордонної служби України  повідомлено Головне управління Служби безпеки 
України в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон) про виявлення 
кримінального правопорушення, яким надано перевірену інформацію щодо 
здійснення перельотів окремими повітряними суднами до ТОТ України в АР Крим 
та до іноземних країн. 

За результатами опрацювання повідомлення Оперативно-розшукового 
управління Азово-Чорноморського регіонального управління Державної 
прикордонної служби України Головним управлінням Служби безпеки України в 
Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон) долучено надані 
матеріали до матеріалів кримінального провадження № 22014000000000079 та 
здійснено запити на міжнародну правову допомогу у кримінальних справах. 

 

7.2 Щодо екологічної ситуації  на ТОТ України в Криму 

Представництвом систематично відстежуються питання екологічної ситуації 
на ТОТ України АР Крим. Особливої уваги на даний час потребує питання 
незаконного видобутку піску на території Верхньо-Чурбаського та Нижньо-

Чурбаського хвостосховищ колишнього Камиш-Бурунського залізорудного 
комбінату неподалік від м. Керч, що є небезпечним для життя та здоров’я людей і 
може становити загрозу екологічній безпеці.  

За результатами надісланих у січні 2019 року листів Головним управлінням 
Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі внесено 
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відомості про кримінальне правопорушення за вказаним фактом до ЄРДР. Триває 
досудове розслідування. 

У той же час Представництвом встановлено, що відповідна господарська 
діяльність здійснюється юридичними особами, які мали відповідні дозволи на 
користування надрами виданими відповідно до законодавства України, та дія яких 
зупинена наказом Державної служби геології та надр України 19.05.2015 № 123, що 
підтверджено листом Державної служби геології та надр України від 15.03.2019 р. 
№ 4903/03/14-19.  

Крім того,  у квітні Представництвом відслідковувались факти незаконного 
користування надрами на ТОТ України в АР Крим. Зокрема проведено аналіз 
Державного реєстру ділянок надр та ліцензій Російської Федерації на предмет 
виявлення суб’єктів господарювання, що отримали ліцензії на користування 
надрами на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя за 
законодавством Російської Федерації та, відповідно, здійснюють незаконне 
користування надрами України. За результатами аналізу встановлено, що в реєстрі 
міститься 170 записів щодо надання незаконними органами влади на ТОТ України 
в АР Крим ліцензій на користування надрами. За результатами опрацювання 
відповідних записів встановлено 29 юридичних осіб, відомості про яких містяться 
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань України, та які здійснили дублюючу реєстрацію у Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб Російської Федерації. З 29 юридичних осіб 22 
мали спеціальні дозволи на користування надрами України, дію яких було зупинено 
наказом Державної служби геології та надр України 19.05.2015 № 123.   

 

7.3 Щодо політичних в’язнів 

Представництвом отримано відповіді на запити до Головного управління 
Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі та Головного 
управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим з метою 
встановлення вичерпного переліку осіб, які позбавлені особистої свободи 
окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на 
тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у 
зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб (політв’язнів) та за 
всіма фактами незаконного позбавлення свободи було внесено відомості про 
кримінальне правопорушення до Єдиного державного реєстру досудових 
розслідувань. 

Представництвом відслідковувалася ситуація щодо проведення 27.03.2019 р. 
представниками незаконно створених правоохоронних органів Російської 
Федерації на ТОТ України в АР Крим незаконних обшуків кримськотатарського 
населення у с. Строганівка та с. Каменка Сімферопольського району та відповідних 
незаконних затримань громадян України. За інформацією ГУНП в АР Крим та м. 
Севастополі за вказаними фактами розпочато два кримінальні провадження № 
12019010000000049 від 27.03.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення 
передбаченого ч. 2 ст. 162 КК України та № 12019010000000050 від 27.03.2019 р. за 
ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 1461 КК України. 

За даними Представництва на території РФ і окупованого Криму незаконно 
утримуються близько 100 українських політв’язнів та 24 військовополонених 
українських моряків. 
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7.4 Щодо постачання води та сировини до  ТОТ України в Криму 

Представництвом відстежується питання функціонування насосної станції на 
мисі Кутара у Новотроїцькому районі Херсонської області, що забезпечувала 
сировиною підприємства хімічної промисловості на ТОТ України АР Крим. За 
результатами робочих нарад з представниками правоохоронних органів Автономної 
Республіки Крим та Азово-Чорноморського регіонального управління Державної 
прикордонної служби України встановлено, що на даний час відомості про 
кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
фактом незаконного постачання сировини на ТОТ України АР Крим не внесено. 

Питання внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного 
державного реєстру досудових розслідувань правоохоронними органами 
Херсонської області та розслідування, як за фактом незаконного постачання 
сировини до ТОТ України АР Крим, так і незаконного користування надрами на цей 
час залишається невирішеним. 

 

7.5 Щодо виборчого процесу для жителів ТОТ України в Криму 
Представництвом відстежувалось питання участі жителів ТОТ України Крим 

та внутрішньо-переміщених осіб з ТОТ України Крим у виборах Президента 
України. Було підготовано необхідну інформацію щодо розміщення у районах 
наближених до ТОТ України Крим відділів ведення державного реєстру виборців, а 
також виборчих дільниць, де мешканці ТОТ України АР Крим можуть реалізувати 
своє право на участь у виборах Президента України. Проведено нараду з 
правоохоронними органами щодо необхідності унеможливлення будь-яких 
провокаційних дій відносно громадян України – жителів ТОТ України АР Крим під 
час їх участі у виборах Президента України. 

 

7.6 Щодо ситуації в районах наближеного до ТОТ України в Криму 

Протягом квітня Представництвом відслідковувалася ситуація у Генічеському 
та Каланчацькому районах Херсонської області, де знаходяться контрольні пункти 
в’їзду-виїзду з ТОТ України АР Крим.  Проведено нараду щодо протидії незаконній 
господарській діяльності у сервісній зоні контрольного пункту в’їзду-виїзду 
«Каланчак». За результатами наради узгоджено подальші кроки протидії незаконній 
господарській діяльності у сервісній зоні КПВВ «Каланчак». 

Представництво вважає за доцільне щоб Управління Північно-Кримського 
каналу у судовому порядку визнало недійсним чи розірвало договір сервітуту з ПП 
«Імперія-Агро». Після набуття відповідним рішенням суду законної сили та шляхом  
взаємодії Каланчацької ОТГ, Каланчацької РДА, Херсонської ОДА на відповідній 
території було розміщено легальну автостанцію, а шляхом взаємодії підрозділів 
Укртрансбезпеки у Херсонській області, Національної поліції, Служби безпеки 
України, Державної фіскальної служби України припинено діяльність нелегальних 
перевізників.  
 

7.7. Робота державних органів з питань деокупації та реінтеграції Криму  

У квітні 2019 року згідно отриманої інформації від :  
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Азово-Чорноморського регіонального управління ДПС України за 
результатами службової діяльності регіонального управління припинено 171 

правопорушення, відмовлено в пропуску 131 особі. 
 На ділянці регіонального управління виявлено: 10 осіб з недійсними 

документами та 6 осіб без документів; 1 особа з підробленими паспортними 

документами; 1 одиниця холодної зброї; 14360 пачок цигарок;  5,002 кг наркотичної 
речовини; 0,75 г психотропної речовини. 

 У 8 випадках в суміжних з Кримом акваторіях було припинено незаконний 
вилов водних живих ресурсів, загальна сума збитків становить 140265 грн. 

Головного управління СБУ в АРК, протягом квітня 2019 р. розпочато 1 
кримінальне провадження № 22019011000000008 від 12.04.2019 за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.  

 З метою попередження загроз державі у економічній та інформаційній сферах 
здійснено 7 профілактичних заходів.  

 

8. Правова робота Представництва щодо Криму 

У квітні 2019 р. Представництво проводило правову роботу за низкою 
напрямів.  

        8.1. Щодо запровадження перехідного правосуддя 

        Представництвом взято участь в опрацюванні законопроекту «Про засади 
державної політики захисту прав людини в умовах подолання наслідків збройного 
конфлікту». 

За підсумками проведених засідань координаційної ради за участю 
представників Представництва станом на 30 квітня 2019 р. постатейне обговорення 
законопроекту координаційною радою завершено.  Пропозиції та зауваження 
Представництва в переважній більшості випадків було враховано при формуванні 
остаточного проекту закону. 

Проект Закону України «Про засади державної політики захисту прав людини 
в умовах подолання наслідків збройного конфлікту» передбачає законодавчо 
встановити наступне:  

 визначення терміну жертви збройного конфлікту; 
 визначення заходів у сфері відшкодування шкоди жертвам збройного 

конфлікту, моральної сатисфакції та матеріальної компенсації; 
 визначення заходів із відновлення порушених прав, забезпечення права на 

правду та встановлення історичної правди; 
 утворення уповноваженого органу з питань встановлення істини, як 

незалежного органу для  розслідування і оприлюднення встановленої істини 
стосовно найбільш резонансних фактів або найбільш масштабних порушень прав 
людини, що мали місце в ході збройного конфлікту; 

 вжиття заходів із запобігання безкарності, притягнення винних до 
відповідальності та недопущення повторення збройного конфлікту; 

 визначення порядку реалізації вищевказаних заходів в декілька етапів.  
Триває робота щодо отримання законопроектом відповідних погоджень. 

 



28 

 

 

8.2.Щодо внесення змін до нормативно-правових актів України щодо 
врегулювання процедури зняття з реєстрації/реєстрації місця проживання для 
громадян з тимчасово окупованої території АР Крим.   

Згідно ч. 1 ст. 37¹ «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження у 
сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб належать до компетенції 
виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.  

Механізм здійснення реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання осіб в 
Україні затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. 
№ 207 передбачає, що реєстрація/зняття з реєстрації здійснюється виконавчим 
органом сільської, селищної або міської ради, сільським головою на території 
відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються 
повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради. 

Однак, з початку тимчасовою окупації території України АР Крим відсутня 
можливість здійснення функцій органами місцевого самоврядування, у зв’язку з 
чим передбачена законодавством процедура зняття з реєстрації місця проживання 
для громадян, місце проживання яких зареєстровано на ТОТ України АР Крим, 
унеможливлює реєстрацію їх місця проживання на підконтрольній території 
України.  

Довідка про взяття на облік ВПО, відповідно до ст. 5 Закону України «Про 
забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб», лише засвідчує місце 
проживання.  

Поряд з цим, ст. 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір 
місця проживання в Україні» від 20.10.2014 р. № 1706-VI  визначено право за 
власним вибором здійснювати реєстрацію місця проживання за однією із адрес, у 
разі якщо особа проживає у двох і більше місцях.  

Враховуючи зазначене, Представництвом пропонується вжити комплекс 
відповідних заходів, а саме: 

 опрацювати питання внесення змін до нормативно-правових актів України 
щодо врегулювання процедури зняття з реєстрації/реєстрації місця проживання для 
громадян з тимчасово окупованої території АР Крим; 

 підготувати проект нормативно-правового акту та подати його встановленим 
порядком на розгляд Президентові України; 

 опрацювати встановлення в судовому порядку факту проживання на 
тимчасово окупованій території АР Крим. 
 

        8.3.Аналіз «нормативно-правових актів» окупаційних органів влади РФ, які 
неправомірно застосовуються на ТОТ України в АРК, прийнятих у квітні 2019 
року. 

З метою здійснення більш якісного моніторингу додержання прав і законних 
інтересів громадян України, які проживають на ТОТ України в АРК, здійснено 
правовий аналіз «нормативно-правових актів» окупаційних «органів влади», що 
діють на території АР Крим, прийнятих у квітні 2019 року.  

У квітні 2019 року т.зв. «державною радою республіки Крим» прийнято 6 т.зв. 
«законів».  
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Особливу увагу слід звернути на так званий «закон РК» № 589-ЗРК/2019 «Про 
внесення змін до Закону РК «Про бюджет РК на 2019 рік та на плановий період 2020 
і 2021 років», яким внесені зміни до бюджетного «законодавства РК». 

Неодноразове, внесення змін, зокрема, т.зв. «законами» № 582-ЗРК/2019, № 
485-ЗРК/2018 та № 480-ЗРК/2018 свідчить про неспроможність окупаційної 
адміністрації РФ в Криму власними силами забезпечити задоволення фінансових 
потреб та про необхідність істотного дотаційного фінансування з бюджету РФ. 

Також, т.зв. «державною радою республіки Крим» прийнято т.зв. «закон» № 
587-ЗРК/2019 «Про порядок та умови приватизації майна, що знаходиться в 
державній власності», яким врегульовуються питання відчуження у власність 
фізичних та юридичних осіб «державного» майна т.зв. «республіки Крим», яке 
фактично належить державі Україна. 

Крім того, «державною радою республіки Крим» прийнято 32 т.зв. 
«постанови», більшість яких («постанови» №2355-1/19 – № 2344-1/19, № 2333-1/19) 

стосуються питань врегулювання майнових земельних прав, зокрема, продажу 
земельних ділянок, які є державною власністю.  

Такі дії завдають шкоди майновим та загальнонаціональним інтересам 
України. 

Так званою «постановою» № 2336-1/19 від 26 квітня 2019 р. призначено членів  
«виборчої комісії республіки Крим» для проведення запланованих на 8 вересня 2019 
року незаконних повторних «виборів депутатів державної ради республіки Крим».  

Таке призначення має характер залучення прихильних до органів окупаційної 
«влади» держави-агресора громадян, до незаконної діяльності «виборчої комісії 
республіки Крим» та створює оманливе враження участі суспільства в т.зв. 
«волевиявленні».   
        Також, т.зв. «постановою» від 26 квітня 2019 р. № 2337-1/19 «Про призначення 
представників громадськості в кваліфікаційній колегії суддів Республіки Крим» 
сформовано «кваліфікаційну колегію» у кількості 7 осіб із прихильних до органів 
окупаційної «влади» держави-агресора громадян. Зазначене створює оманливе 
враження участі суспільства в т.зв. «системі правосуддя».   

Такі активні дії є підставою для вжиття державними органами України 
заходів реагування, зокрема, щодо заклику міжнародної спільноти до застереження 
незаконно створених в АР Крим «органів влади» в незаконності проведення таких 
виборів, їх невизнання у разі проведення та застосування додаткових санкцій за 
порушення норм міжнародного права.   

 

9.  Організаційно-кадрова робота Представництва 

Державна політика у сфері державної служби у квітні 2019 року у 
Представництві реалізовувалась із дотриманням вимог Конституції України, Закону 
України «Про державну службу» та інших законів України, постанов Верховної 
Ради України, указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України та 
Національного агентства України з питань державної служби.  

Структура Представництва, затверджена Указом Президента України від 20 
січня 2016 року № 16/2016 «Питання Представництва Президента України в 
Автономній Республіці Крим» (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента 
№ 221/2017 від 17.08.2017), налічує: три політичні посади – Постійного 
Представника Президента України в Автономній Республіці Крим, Першого 
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заступника Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці 
Крим та заступника Постійного Представника Президента України в Автономній 
Республіці Крим; посаду Керівника апарату Представництва та шість служб. 

Державні службовці окремих структурних підрозділів Представництва, 
тимчасове розміщення яких визначено Указом Президента України від 20 січня 
2016 року № 16/2016 «Питання Представництва Президента України в Автономній 
Республіці Крим» (із змінами) у місті Києві, здійснюють свої повноваження у місті 
Києві за адресою: вул. Петра Болбочана, 8, корп. 1. 

Повноваження керівника державної служби у Представництві відповідно до 
Закону України від 10.12.2015 № 889-VIII «Про державну службу» здійснює 
Керівник апарату, здійснення повноважень якого у Представництві забезпечує 
державний службовець, на якого покладено виконання обов’язків служби 
управління персоналом.  

Штатна чисельність Представництва станом на 30 квітня 2019 р. складає 28 
одиниць. Вимоги стосовно дотримання співвідношення в державному органі посад 
категорій «А» і «Б» до його штатної чисельності не більше ніж 1 до 3, враховані 
відповідно до Закону України «Про державну службу».  

Фактична чисельність працюючих у Представництві на кінець звітного періоду 
складає 23 особи (у березні п.р. – 21), з них 1 – особа, яка займає політичну посаду, 
21 – державні службовці, 1 – робітник, зайнятий обслуговуванням державного 
органу (водій). 

Посада Постійного Представника Президента України в Автономній 
Республіці Крим на сьогоднішній день досі вакантна.  

Станом на 30 квітня 2019 р. у Представництві налічується 6 вакантних посад 
(минулого періоду – 7) , з яких, 2 політичні посади та 4 посади державної служби, у 
т.ч. 1 – на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 
віку основного працівника. 

Для зайняття вакантних посад державної служби 22 квітня 2019 року у 
Представництві оголошено конкурс на зайняття таких вакантних посад: 

 головного консультанта служби правового аналізу; 
 головного консультанта аналітично-інформаційної служби, на період 

відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку Яковлєвої 
Н.С.;  

 головного консультанта служби з питань реінтеграції та деокупації 
Автономної Республіки Крим. 

Інформацію з даного питання оприлюднено на сайтах Національного агентства 
України з питань державної служби та Представництва. 

Протягом квітня 2019 року до Представництва прийнято 2 особи, серед яких 1 
– особа, що здійснюватиме свої повноваження у місті Києві; звільнених у звітному 
періоді не було. 

Стосовно працівників, прийнятих на роботу у квітні 2019 року, розпочато 
перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», у визначені 
терміни. Інформацію з цього питання розміщено на офіційному веб-сайті 
Представництва.  
 З метою інформування про кількісний склад державних службовці 
Національному агентству України з питань державної служби Представництвом у 
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визначені терміни подано в електронному вигляді звітність КСДС (квартальна) 
«Звіт про кількісний склад держаних службовців» за І квартал 2019 року.  

Відповідно до частини другої статті 49 Закону України «Про запобігання 
корупції» і Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій 
відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення 
Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи 
несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням Національного 
агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 19, у звітному періоді 
здійснено перевірку подання суб’єктами декларування, які працюють (працювали 
або входять чи входили до складу утвореної в органі конкурсної комісії) у 
Представництві, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування. 

Перевірка факту подання суб’єктами декларування Декларацій здійснена у 
визначені строки шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині 
Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті 
Національного агентства з питань запобігання корупції. За результатами перевірки 
встановлено факт неподання відповідної Декларації однією із осіб, що працювала у 
Представництві та була звільнена у 2018 році. 

Військовий облік призовників і військовозобов’язаних у Представництві  
здійснюється відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову 
службу» та Порядку організації та ведення військового обліку призовників і 
військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
07 грудня 2016 р. № 921.  

Ведення, облік та зберігання особових справ державних службовців у 
Представництві здійснюється з метою системного відображення вступу, 
проходження та припинення ними державної служби, відповідно до Порядку 
ведення та зберігання особових справ державних службовців, затвердженого 
наказом Національного агентства України з питань державної служби від 22 березня 
2016 р. № 64. 

Надання щорічних відпусток здійснюється у порядку та на умовах, визначених 
законодавством про працю. Виконання графіка щорічних відпусток працівників 
Представництва на 2019 рік забезпечується вчасно та знаходиться на постійному 

контролі у керівництва Представництва.  
До кримінальної відповідальності посадові особи Представництва не 

притягувалися. 
За додержанням законодавства про працю та про державну службу у 

Представництві здійснюється постійний контроль. Приділяється належна увага 
забезпеченню необхідних умов для високопродуктивної праці, зміцненню трудової 
та виконавської дисципліни. 
 

10. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Представництва 

Для обліку бюджетних коштів у Головному управлінні Державної 
казначейської служби України у Херсонській області відкрито реєстраційний 
рахунок за КПКВК ДБ 0301010 «Обслуговування та організаційне, 
інформаційно - аналітичне, матеріально - технічне забезпечення діяльності 
Президента України та Адміністрації Президента України». 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
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Протягом квітня 2019 року службою фінансового та матеріально - технічного 
забезпечення, в повному обсязі  та у визначені терміни, підготовлено  та надано 
наступну інформацію, а також фінансову, бухгалтерську, податкову та іншу 
звітність на визначені чинним законодавством дати:  
 1.До Управління фінансів та Управління бухгалтерського обліку Державного 
управління справами: 

 «Оперативні дані про виконання державного бюджету за програмами ДУС», 
відповідно до затвердженого кошторису та плану асигнувань загального фонду 
державного бюджету за КПКВК  ДБ 0301010 щодо проведених витрат 
Представництвом;  

 «Інформацію щодо стану розрахунків за енергоносії та житлово-комунальні 
послуги»; 

 «Інформацію щодо чисельності працівників бюджетних установ 
(організацій), що утримуються за рахунок коштів державного бюджету (загальний 
фонд), включаючи одержувачів бюджетних коштів» станом на 01 квітня 2019 року 
, згідно штатної та фактичної чисельності працівників; 

 фінансово - бюджетну звітність Представництва за 1 квартал 2019 року за  
оновленими стандартами, у т.ч. 12 додатків до балансу на паперових носіях та через 
електронну систему АС «Є - Звітність»   для відображення даних в консолідованій 
звітності ДУС; 

 пропозиції щодо виділення асигнувань загального фонду державного 
бюджету для забезпечення діяльності Представництва, у межах затверджених 
кошторису та плану асигнувань,  на квітень 2019 року. 
2.До ГУ Державної казначейської служби України  у Херсонській області:  

 фінансову та бюджетну звітність Представництва за 1 квартал   2019 року за  
оновленими стандартами, у т.ч. 9 додатків до балансу на паперових носіях та через 
електронну систему АС «Є - Звітність»; 

 складено та надано, для подальшої обробки інформації в електронному 
вигляді та на паперових носіях, 71 поточний   розрахунково - платіжний документ 
(юридичні та фінансові зобов’язання, платіжні доручення, реєстри) у розрізі кодів 
економічної класифікації  видатків. 
3.До Херсонської ДПІ Херсонського управління ГУ Державної фіскальної 
служби  у Херсонській  області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі: 

 щомісячну звітність про суми нарахованої заробітної плати застрахованих 
осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування для формування бази даних  Пенсійного фонду України;  

 «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь 
фізичних осіб і сум, утриманого з них податку (форма 1ДФ) за 1 квартал  2019 року; 

 «Повідомлення про прийняття працівників на роботу» протягом квітня 2019 
року. 
4.До Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України 
в Херсонській області - заяви — розрахунки для отримання фінансування за 
рахунок коштів ФСС з ТВП для оплати за лікарняними листками працівників. 
5.До  ТОВ “Херсонська обласна енергопостачальна компанія” - підготовлено  та  
надано  звіт про обсяги спожитої електричної енергії, для контролю за 
встановленими лімітами на послуги, за  квітень 2019 року. 
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Крім того, протягом квітня 2019 року, фахівцями служби фінансового та 
матеріально - технічного забезпечення здійснювалась інша поточна фінансова, 

планово - економічна та бухгалтерська робота, зокрема, перевірка та обробка 
первинних документів з відображенням кореспонденції рахунків, згідно 
затверджених національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а саме: 
контроль за надходженням та використанням бюджетних коштів, обліку 
юридичних та фінансових зобов’язань, оборотних та необоротних  активів, 
амортизації,   розрахунків за авансовими звітами на відрядження, за спожиті 
комунальні послуги та енергоносії, поштові послуги,   зв'язку та інтернет, фізичної 
охорони, пожежної безпеки та відеоспостереження, розрахунків із заробітної плати 
в розрізі структури виплат, у т.ч. за листками  непрацездатності, з обов'язковим 
утриманням, повним та своєчасним нарахуванням та перерахуванням до 
відповідних бюджетів податків, внесків, зборів, а також за іншими обов'язковими 
розділами бухгалтерського обліку, які застосовуються в бюджетних установах, 
тощо.  

Робота здійснюється з суворим дотриманням чинної законодавчої та 
нормативної бази щодо норм використання, правил нарахування та відображення 
фінансових результатів діяльності установи, складання відомостей аналітичного та 
синтетичного обліку розрахункових операцій, меморіальних ордерів, формування 
«ЖУРНАЛ-ГОЛОВНОЇ» та бухгалтерського балансу для подальшої можливості 
подання фінансово - бюджетної звітності Представництва.  

Робота здійснюється з використанням програмних комплексів: «Фінансові 
документи - МЕРЕЖА», СДО «Клієнт-Казначейство», «М.Е.Doc. модуль 
«Звітність», системи електронного банкінгу «іВаnk», АС «Є-Звітність» та ін., 
дозволеним для використання в державних органах, програмним забезпеченням,  
відповідно до затверджених національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку НП(С)БОДС та  вимог, передбачених іншими законодавчими та 
нормативними актами, що регламентують облікову політику в державному секторі. 
        Постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року №102 (далі 
— постанова № 102) були внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України 
від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”, у 
тому числі в частині підвищення посадових окладів державним службовцям, 
починаючи з 01 січня 2019 року. У зв'язку з тим, що посада Постійного 
Представника Президента України в Автономній Республіці Крим ( далі - 

Постійний Представник) залишається вакантною та не призначено виконуючого 
обов'язки за цією посадою, відсутні юридичні підстави для  введення в дію нового 
штатного розпису, тому заробітна плата всім категоріям працюючих, нараховується 
за посадовими окладами, які не відповідають вимогам постанови № 102. Після 
призначення на посаду Постійного Представника, або виконуючого обов'язки за 
цією посадою, будуть здійснені перерахунки заробітної плати, в розрізі структури 
нарахувань, працюючим та звільненим працівникам Представництва, починаючи з 
01 січня 2019 року. 

На виконання Закону України «Про відкритість використання публічних 
коштів», на підставі первинних бухгалтерських документів, у визначених 
законодавством обсягах, внесено поточну фінансову інформацію щодо 
використання Представництвом коштів Державного бюджету, для подальшого 
оприлюднення зазначеної інформації на єдиному веб-порталі Міністерства фінансів 
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України «Є-DATA», але у зв'язку з тим, що Постійний Представник -  керівник 
державного органу, або виконуючий обов'язки за цією посадою не призначений — 

відсутні юридичні підстави  для оформлення  електронного цифрового підпису 
керівника і як наслідок, зазначену  інформацію не оприлюднено на веб- порталі. 

З цієї ж причини, на електронному майданчику  “ПРОЗОРО”, не розміщено 
Додаток до річного плану закупівель, який складено з використанням Єдиного 

закупівельного словника ДК 021:2015, на підставі розрахунків до кошторису та 
плану асигнувань Представництва на 2019 рік, затверджених Державним 
управлінням справами, за всіма кодами запланованих предметів закупівлі.  
Відсутність зазначеної інформації на авторизованому електронному майданчику - 

унеможливлює укладання договорів з підприємствами та організаціями щодо 
надання послуг, у т.ч. комунальних та зв'язку, придбання паперу, канцтоварів тощо 
для забезпечення сталої роботи Представництва. 

Службою фінансового та матеріально-технічного забезпечення, відповідно до 
вимог чинної законодавчої бази, проводиться постійний контроль за дотриманням 
штатної та фінансової дисципліни,  встановленням лімітів/нормативів при 
використанні матеріальних та енергоресурсів. Систематично здійснюється 
вивчення та застосування на практиці оновленої законодавчої та нормативної бази 
з планово – економічних, фінансових та кадрових питань, а також за всіма розділами 
бухгалтерського обліку в державному секторі, зокрема з питань казначейського 
обслуговування та складання фінансової, бюджетної, податкової та іншої, 
визначеної чинним законодавством звітності, яку зобов'язані надавати 
розпорядники та одержувачі бюджетних коштів. 

 За дорученням керівництва, вирішувалися інші питання щодо діяльності 
Представництва, зокрема,  підготовка проектів розпорядчих документів,  
надавалися відповіді на листи громадян/установ за напрямком діяльності служби.  
 

                                                             ІІ Розділ 

АНАЛІТИКА, ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ. 
 

 Взаємодія Представництва з міжнародними партнерами, органами 
державної влади, місцевого самоврядування та громадськими об’єднаннями: 

  – сприяє реалізації рішень стосовно додержання прав і свобод громадян 
України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, 

 – дозволяє більш якісно працювати над питаннями деокупації АР Крим та 
звертати увагу іноземних партнерів під час проведення зустрічей на тимчасову 
окупацію Криму, мілітаризацію Кримського півострову та спонукати міжнародне 
співтовариство посилювати санкційний тиск на державу-агресора з метою 
припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму та 
звільнення незаконно утримуваних громадян України та відновлення 
територіальної цілісності України у міжнародно-визнаних кордонах. 

 

 Надання Першим заступником Ізетом Гдановим інтерв’ю та коментарів 
обласним, кримським та загальнодержавним засобам масової інформації  

 – привертає увагу більш ширшого кола громадян, громадськості, органів 
влади до існуючих проблем із реалізацією поставлених завдань  стосовно ситуації 
на ТОТ України в Криму, обшуків та затримань, щодо реалізації виборчого права 
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громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України в АР 
Крим, умов реєстрації таких громадян для участі у ЗНО 2019 року, режиму перетину 
КПВВ на адмінмежі з тимчасово окупованим півостровом. 

  

 Проведена інформаційна кампанія Представництвом на офіційному 
сайті та в соціальних мережах щодо: 

 – участі кримчан у виборах Президента України, необхідності зміни ними 
тимчасового місця голосування без зміни виборчої адреси;  

 – політики чинного Президента України щодо Криму;  
 – введення нових санкцій проти фізичних та юридичних осіб РФ;  
 – підтримки міжнародною спільнотою територіальної цілісності України та 

невизнання спроби анексії півострова Росією. 
 Це сприяло покращенню інформаційної відкритості Представництва, 

зростанню обізнаності громадян щодо суспільно-політичних подій пов’язаних з 
ТОТ АР Крим як на міжнародному так і на загальнодержавному (Україна) та 
місцевому (АР Крим) рівнях,  дозволило більш ефективно спілкуватись з 
громадянами з цих питань.  

 

 Відсутність з 07 грудня 2018 р., Постійного Представника Президента 
України в Автономній Республіці Крим унеможливлює: 

 видання розпоряджень Постійного Представника, які відповідно до статті 13 
Закону України «Про Представництво Президента України в Автономній Республіці 
Крим» у межах своїх повноважень видає Постійний Представник; 

 обмежує можливість виконання вимог законодавства про працю та про 
держслужбу відносно особи, яка займає посаду Керівника апарату Представництва, 

суб’єктом призначення для якої є Постійний Представник, зокрема щодо направлення 
у службове відрядження, оформлення будь-якого виду відпустки, встановлення 
стимулюючих виплат та премії за особистий внесок в загальний результат роботи 
державного органу, присвоєння чергового рангу державного службовця, встановлення 
надбавки за вислугу років на державній службі тощо;  

 укладання договорів на відшкодування комунальних витрат та витрат для 
забезпечення сталої роботи Представництва. 
         Постановою КМУ від 06.02.2019 року №102, внесені зміни до постанови КМУ від 
18.01.2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”, у т.ч. в 
частині підвищення посадових окладів державним службовцям починаючи з          

01.01.2019 року. Але у зв'язку з тим, що по теперішній час, посада Постійного 
Представника Президента України в Автономній Республіці Крим залишається 
вакантною та не призначено виконуючого обов'язки за цією посадою, відсутня 
можливість введення в дію нового штатного розпису.  
         Відповідно, заробітна плата працюючим з січня 2019 року нараховується за 
посадовими окладами, які були затверджені штатним розписом станом на 04 
жовтня 2018 року. 
 

 З початку тимчасовою окупації території України АР Крим відсутня 
можливість здійснення функцій органами місцевого самоврядування, у зв’язку з 
чим передбачена законодавством процедура зняття з реєстрації місця 
проживання для громадян, місце проживання яких зареєстровано на ТОТ України  




	08-30 квітня 2019 р. у військовому угрупованні окупаційних військ на ТОТ України в Криму проведена контрольна перевірка з’єднань і частин ЧФ РФ за зимовий період навчання під керівництвом командувача ЧФ РФ віце-адмірала О.Моісеєва.
	В Нахімовському районі м. Севастополь (північна частина міста) планується побудувати радіолокаційну станцію “Воронеж-М” системи раннього попередження про ракетні пуски. Вказана станція має замінити станцію дальнього радіолокаційного виявлення “Днепр” ...

