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Звіт про результати діяльності 

Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим  

за січень 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 січні 2019 року реалізовувалася в межах чинного законодавства, 

на виконання доручень Президента України, шляхом виконання заходів Плану 

невідкладних заходів з протидії російської агресії з тимчасово окупованої території 

України в Криму, захисту інтересів держави, громадян України та українських 

юридичних осіб в Криму на 2018-2019 роки, затвердженому розпорядженням 

Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим (далі 

– Постійний Представник) № 17 від 20 червня 2018 р. (далі – ПНЗ), за наступними 

напрямами: 

1. Взаємодія Представництва з органами державними 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). 

Так, 18 січня відбулося урочисте відкриття Центру надання адміністративних 

послуг в смт Новоолексіївка Генічеського району. ЦНАП створено у рамках 

виконання Меморандуму про взаємодію і співпрацю між Новоолексіївською 

селищною радою, Представництвом Президента України в Автономній Республіці 

Крим та громадською організацією «Кримський Інститут стратегічних досліджень» 

(м. Київ), за фінансової підтримки Посольства Чеської Республіки в Україні з метою 

створення умов для поліпшення якості надання адміністративних послуг для 

громадян України, у тому числі тих, які проживають на тимчасово окупованій 

території України в Криму. Участь у відкритті Центру взяли представники 

посольства Чеської Республіки в Україні, Уповноважений Президента України у 

справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілев, Перший заступник 

Постійного Представника Президента України в АР Крим Ізет Гданов, офіційні 

представники обласної та районної влади, громадськість та ЗМІ. 

Також, 16 січня 2019 року відбулась конференція «П’ять років окупації Криму: 

прогнози, реальність, виклики», організована Меджлісом кримськотатарського 

народу спільно з Східноєвропейським Інститутом Розвитку (East European 

Development Institute), за сприяння Bureau de Helling. Під час конференції 

обговорювалась поточна ситуація на ТОТ України в Криму, постійна мілітаризація 

півострова та перспективи за цих умов його деокупації. Підіймалися питання 

правових наслідків окупації півострова, політико-дипломатичної та інформаційної 

протидії РФ, перешкод у конструктивній взаємодії між ЗМІ та органами державної 
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влади. Обговорювалися факти систематичних порушень прав людини в Криму, 

руйнування культурної спадщини на півострові. Учасниками наголошувалося на 

необхідності збереження унікальної культурної спадщини Криму та питання освіти 

в умовах окупації. Співробітником Представництва було зазначено про поточну 

діяльність Представництва у сфері протидії діяльності окупаційної влади на ТОТ 

України в Криму та висвітлено фактичні приклади порушення права на освіту в 

Криму, ліквідацію кримськотатарських і українських шкіл і класів та забезпечення 

прав кримській молоді на освіту в Україні. Під час конференції також учасники 

взяли участь у акції підтримки кримського політичного в'язня Едема Бекірова, який 

незаконно утримується Росією. Серед учасників: Рефат Чубаров, Юлія Каздобіна, 

Гаяна Юксель, Андрій Клименко, Володимир Казарін, Гульнара Бекірова. Від 

Представництва був присутній Євген Самуха, керівник служби міжнародних 

зв'язків.   

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 

січні 2019 року опрацьовано та відібрано 237 матеріалів з кримської тематики, що 

увійшли до 21 інформаційного щоденного огляду 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 січні 2019 року на офіційному сайті Представництва 

(http://www.ppu.gov.ua/) розміщено 16 публікацій, загальна кількість переглядів 

яких склала більше 20 тис. У порівнянні з груднем 2018 року кількість публікацій 

зменшилася майже вдвічі, при цьому кількість їх переглядів зменшилася лише на 

16%, що свідчить про підвищення якості підготовки матеріалів та збільшення 

зацікавленості інтернет-користувачів у перегляді сайту Представництва.  

Резонансу серед відвідувачів сайту набули статті щодо конференції «П’ять 

років окупації Криму: прогнози, реальність, виклики», відкриття Центру надання 

адміністративних послуг в смт Новоолексіївка Генічеського району Херсонської 

http://www.ppu.gov.ua/
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області, процедури голосування мешканців ТОТ АР Крим та ВПО на виборах 

Президента України у березні 2019 року. 

Загальна відвідуваність сайту Представництва має постійний позитивний 

приріст та станом на 01.02.2019 склала 661 тисячу переглядів. 

У соцмережі «Фейсбук» на сторінці Представництва 

(https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/) у січні 2019 року розміщено 29 публікацій 

разом із відомостями про діяльність Президента України з питань Криму (11 новин) 

та про інші події, пов’язані із Кримом (18 матеріалів), що на 10% менше ніж у грудні 

2018 року.  

Загальний охват публікацій за січень становить 7,5 тис. переглядів, з них 

найбільше зацікавленості викликали матеріали щодо забезпечення голосування 

мешканців ТОТ АР Крим та ВПО на виборах Президента України у березні 2019 

року (3,2 тис. осіб), новації в ЗНО 2019 (2,3 тис. осіб), заяви українських 

громадських організацій через загрозу життю та здоров`ю ув’язненому РФ Едему 

Бекірову (1,5 тис. осіб), відкриття Центру надання адміністративних послуг в смт 

Новоолексіївка (1,3 тис. осіб). Крім того, Представництвом надавалася оперативна 

інформація щодо відновлення КППВ на адмінмежі з ТОТ АР Крим, про припинення 

«Київстаром» обміну міжнародним трафіком з окремими номерними ресурсами, що 

були виділені РФ з порушеннями та використовуються на території Автономної 

Республіки Крим та м. Севастополь, тощо. 

На сторінку Представництва підписано 1153 особи, у т.ч. у січні - 23 особи, 

вподобали – 978 осіб. 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 січні розміщено 7 твітів, що мають 4 тис. переглядів. Варто 

зауважити, що при зменшенні кількості твітів на 30% у порівнянні з груднем 2018 

року, кількість переглядів за січень 2019 року залишилася на рівні грудня 

попереднього року, що свідчіть про актуальність та якість підготовлених матеріалів. 

Підписано на сторінку 6 осіб, у.ч. у січні - 1. Статистичні дані свідчать про 

необхідність «просування» сторінки Представництва, зокрема шляхом збільшення 

актуальних та цікавих для аудиторії твітів.  

У рамках висвітлення діяльності Представництва Першим заступником 

Постійного Представника у звітному періоді надавалися коментарі радіо 

«Крим.Реалії» щодо планів окупаційної влади запровадити сплату податку на 

доходи для громадян України та інших держав, які мають майна на ТОТ АР Крим, 

а також щодо реверсного запуску води в Північно-Кримський канал, коментар 

телеканалу «Прямий» щодо заходу бойового корабля Північного флоту Росії 

"Сєвєроморск" до Чорного моря та поведінки Росії у Чорному морі. 

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. Водночас у матеріалах російських ЗМІ та підконтрольних ЗМІ державі-

агресору на ТОТ, заявах колаборантів та посадових осіб Російської Федерації (далі 

– РФ) триває постійна неконструктивна критика та спроби викривлення діяльності 

Представництва. Особливу увагу окупаційної преси у звітному періоді привертала 

діяльність Представництва щодо припинення залізничного та автобусного 

сполучення з РФ, розширення санкційних списків, тощо. У цілому можна 

https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/
https://twitter.com/ppu_gov_ua


4 
 

констатувати велике медійне значення діяльності Представництва у наведений 

період в умовах інформаційної війни, як складової російської агресії, що триває. 

Скарг представників ЗМІ на неналежний розгляд Представництвом запитів 

(відсутність відповіді, неповнота, несвоєчасність надання інформації) протягом 

вказаного періоду не надходило.  

3.Міжнародна ситуація щодо Криму та міжнародні зв’язки 

Представництва  

У січні 2019 року питання Криму залишалося 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 
Парламентською асамблеєю Ради Європи схвалено резолюцію щодо ситуації в 

Азовському морі і Керченській протоці «Зростання напруги навколо Азова та 

Керченської протоки і загрози європейській безпеці».  ПАРЄ у резолюції підтримує 

пропозицію Європейського парламенту про те, що мандат спеціальної 

моніторингової місії ОБСЄ охоплює всю територію України, включаючи морські 

райони, а також охоплює нову зону напруженості всередині і навколо Азовського 

моря; закликає країни-члени Ради Європи зробити все можливе, щоб не допустити 

ескалації сили з потенційно небезпечними наслідками для безпеки у більш 

широкому регіоні; погоджується з пропозицією, внесеною Німеччиною та 

Францією щодо того, щоб рух кораблів у Керченській протоці моніторила третя 

країна, яка також буде гарантувати там свободу навігації. 

Під час обговорення документу на підтримку позиції України  висловилася 

низка членів ПАРЄ з інших країн - Німеччини, Великої Британії, Італії, Ісландії та 

ін.  

У Маріуполі відбулася виїзна нарада з розгляду потенційних можливостей 

допомоги Європейського Союзу у розбудові транспортної галузі Приазовського 

регіону з метою оцінки ситуації та на основі висновків за результатами візиту 

визначити механізми посилення підтримки регіону, ґрунтуючись на чинних 

програмах ЄС та європейських фінансових інституцій. 

Учасники місії ЄС ознайомилися з ситуацією, що склалася в українських 

портах на Азовському морі внаслідок дій Російської федерації на сході України та 

у Керченській протоці  та розглянули проектні пропозиції представників АМПУ 

щодо розвитку азовських портів, підтримання їх конкурентоспроможності та 

забезпечення безпечного мореплавства на Азові.  

Здійснюється постійний тиск на Російську Федерацію та демонстрація 

консолідованої позиції міжнародної спільноти стосовно звільнення усіх 24 

незаконно затриманих біля Керченської протоки українських моряків, яким 

продовжили термін арешту. 

Зроблено заяву речника ЄС у зв’язку з подальшим незаконним утриманням 

українських військовослужбовців Росією, у якій підкреслюється, що делегації 

Європейського Союзу у Москві та іншим 15 дипломатичним місіям ЄС було 

відмовлено в праві спостерігати за ходом розгляду справи у суді. 

Постійний представник ЄС у Росії Маркус Едерер здійснив офіційний демарш 

від імені 28 держав-членів ЄС на адресу заступника міністра закордонних справ 

Росії Олександра Грушка. 
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Зроблено Заяву прес-секретаря Європейської служби зовнішніх зв’язків в 

Брюсселі щодо незаконного утримання під вартою в Росії українських 

військовослужбовців. 

Члени парламенту Британії надіслали листи підтримки капітанам та екіпажам 

трьох українських кораблів, захоплених Росією під час інциденту в районі 

Керченської протоки наприкінці листопада минулого року. 

Дипломати з ЄС, США, Великої Британії, країн Балтії, Польщі, Чехії, Швеції 

та Данії приїхали на засідання московського суду, де розглядалась справа незаконно 

захоплених українських моряків. 

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів 

Америки у справах України Курт Волкер заявив про рішення США і Європейського 

Союзу щодо запровадження додаткових санкцій в разі відмови Росії звільнити 

українських моряків, яке  можна очікувати в лютому.  

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас під час перемовин у Москві 

чітко заявив російській стороні, що Керченська криза більше не повинна 

повторитися, а вільний прохід суден Керченською протокою має бути забезпечений 

на тривалій основі. 

У штаб-квартирі ЮНЕСКО відбулася Офіційна церемонія відкриття 

Міжнародного року корінних мов, який був проголошений Резолюцією 71/178 ГА 

ООН 19 грудня 2016 року у зв'язку з критичними втратами мов корінних народів та 

нагальною потребою збереження, активізації та популяризації корінних мов на 

національному, регіональному та міжнародному рівнях. 

Від України у церемонії взяв участь Голова Меджлісу кримськотатарського 

народу, президент Всесвітнього конгресу кримських татар, народний депутат 

Р.А.Чубаров, який провів переговори щодо механізмів залучення Організації до 

збереження Ханського палацу у Бахчисараї, що піддається окупаційною владою 

цілеспрямованій руйнації 

3.2 Рішення та заяви органів влади України на міжнародній арені 

Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні 

Ігорем Прокопчуком на спеціальних засіданнях (1211-му, 1212-му, 1213-му) 

Постійної ради ОБСЄ виголошувались заяви делегації України щодо триваючої 

російської агресії проти України та незаконної окупації Криму, зокрема відповідні 

заяви було зроблено у відповідь на виступ Діючого голови ОБСЄ, Міністра 

закордонних і європейських справ Словацької Республіки М.Лайчака та Президента 

ПА ОБСЄ Г.Церетелі. 

Міністерством закордонних справ України зроблено ряд заяв до світової 

спільноти, міжнародних правозахисних інституцій у зв’язку з неправомірним 

рішенням Лефортовського районного суду Москви продовжити утримання під 

вартою 24 українських військовослужбовців, взятих у полон РФ, ненадання 

російською стороною інформації про стан здоров’я поранених українських моряків 

та  щодо вжиття всіх можливих заходів з метою звільнення та повернення в Україну 

українських військовополонених, які незаконно утримуються в пенітенціарних 

закладах Москви.  

Зроблено заяву МЗС України щодо подачі Письмової заяви на заперечення 

Російської Федерації з приводу  відсутності в Міжнародного Суду ООН (далі – МС 

ООН) юрисдикції розглядати міждержавний спір щодо застосування та тлумачення 
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Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної 

конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації. 

У своєму позові до МС ООН Україна вимагає від Російської Федерації 

відшкодування збитків за триваючі і систематичні порушення Міжнародної 

конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про 

ліквідацію усіх форм расової дискримінації 

МС ООН прийняв рішення стосовно ініційованого Україною позову проти 

Росії в січні 2017 року про застосування тимчасових заходів, наказуючи Росії 

утримуватись від збереження або застосування нових обмежень на права 

кримськотатарської спільноти зберігати свої представницькі інституції, включаючи 

Меджліс кримськотатарського народу, забезпечити доступ до освіти українською 

мовою, та не загострювати спір.  

Наступним процедурним кроком у цій справі буде призначення усних слухань 

заперечень Російської Федерації з приводу юрисдикції, після яких МС ООН 

ухвалить рішення з приводу наявності юрисдикції розглядати позов України. В 

результаті, Російська Федерація буде притягнута до відповідальності за порушення 

Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної 

конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації на етапі розгляду справи 

по суті. 

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі з діючим 

головою ОБСЄ, Міністр закордонних і європейських справ Словацької Республіки 

Мірославом Лайчаком приділив увагу проблемам з правами людини на тимчасово 

окупованих територіях України та мілітаризації Росією тимчасово окупованих 

Автономної Республіки Крим і м. Севастополь, а також частин Чорного і 

Азовського морів. 

Діючий голова ОБСЄ підтвердив непохитність Словаччини у засудженні 

окупації РФ Криму та невизнанні спроби анексії півострова, що було високо оцінено 

українською стороною. М. Лайчак висловив готовність надавати політичну 

підтримку підвищенню ефективності діяльності Спеціальної моніторингової місії 

ОБСЄ в Україні. 

Сторони домовилися, що Словаччина приділятиме врегулюванню російсько-

українського конфлікту, як головному джерелу нестабільності і напруги на просторі 

ОБСЄ, безумовну пріоритетну увагу впродовж усього року головування. 

Під час зустрічі з Міністром закордонних справ Литовської Республіки 

Лінасом Лінкявічюсом обговорено низку актуальних питань як двостороннього 

співробітництва, так і в контексті координації спільних політико-дипломатичних 

зусиль з протидії триваючій російській агресії проти України.  

Під час спільної робочої поїздки  Міністрів закордонних справ України Павла 

Клімкіна, Королівства Данія Андерса Самуельсена, та Чеської Республіки Томаша 

Петршічека до м. Маріуполь, глави МЗС Данії та Чехії висловили незмінну і тверду 

підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, засудили 

дії Росії та закликали її до негайного звільнення 24-х українських 

військовополонених. Було наголошено на тому, що, у разі відмови Москви 

здійснити відповідні кроки, Євросоюз запровадить нові санкції проти Росії. РФ 

також закликано забезпечити свободу навігації у Чорному та Азовському морях, а 

також у Керченській протоці 
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Міністерство юстиції України подало до Європейського суду з прав людини 

позов щодо анексії Росією Криму і порушення прав людини на півострові, розгляд 

якого планується у лютому. 

На розгляді Європейського суду з прав людини перебуває вже чотири тисячі 

позовів громадян, пов’язаних із подіями в анексованому Росією Криму і на Донбасі. 

Європейський парламент закликав Росію негайно звільнити всіх українських 

політичних бранців, які були незаконно затримані, заарештовані і ув’язнені. 

Тематика окупованого Криму, політичних в’язнів та порушення прав корінних 

народів півострова підтримується дипломатичними місіями та представництвами 

України спільно з українською спільнотою за кордоном. 

Посол України в Алжирі Максим Субх провів зустріч із Головою 

Національного комітету з прав людини Алжиру пані Фафа Сід Лахдар Бензеррукі. 

У ході переговорів зверталась увага на поточний стан із правами людини в Україні, 

зокрема на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим в 

контексті Резолюцій, прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН щодо засудження 

дій Російської Федерації в АРК Крим. 

В Посольстві України в Італії за участю італійського експерта Д.Летіції 

проведено круглий стіл стосовно аналізу актуальної ситуації на тимчасово 

окупованому півострові та проблему українських політв'язнів Кремля та триваючі 

порушення прав людини, зокрема стосовно представників кримськотатарського 

народу. 

В Будапешті у рамках різдвяних святкувань діти членів української громади 

Угорщини та співробітників Посольства України в Угорщині приєдналися до акції 

#напишилистнашим, започаткованої IrynaGerashchenko. 

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко написав листа 

Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу, де нагадав, що Росія має 

дотримуватися прав захоплених українських моряків згідно з їхнім статусом 

військовополонених. 

Таким чином у січні місяці МЗС України продовжувало активно реалізовувати 

зовнішньополітичну діяльність з кримського питання. Під час проведення 

зустрічей, політичних консультацій з міжнародними партнерами, під час виступу на 

міжнародних майданчиках офіційні представники та делегації України 

неодноразово заявляли про триваючу російську агресію на сході України та 

тимчасову окупацію Криму, захоплення Азовського моря та Керченської протоки. 

Питання Криму, Азовського моря та шляхи мирного вирішення ситуації 

залишаються пріоритетом роботи Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ). 

Схвалення ПАРЄ резолюції щодо ситуації в Азовському морі і Керченській протоці 

посилює позицію України на міжнародній арені та значно полегшує роботу зі 

звільнення захоплених Росією моряків як переговірникам, так і адвокатам, а також 

буде використана як доказ при розгляді справи в міжнародному суді. 

3.3 Міжнародні зв’язки та взаємодія Представництва  

Продовжується співпраця Представництва з Херсонською групою СММ ОБСЄ 

в Україні, офісом ММ ООН з прав людини м. Київ, м. Одеса, УВКБ ООН. 

Здійснюється щомісячне інформування щодо ситуації на тимчасово окупованій 

території АР Крим. 

Під час зустрічі з заступником керівника Херсонської групи спостерігачів 

СММ ОБСЄ С’юзен Стемпер та співробітниками місії обговорено широкий спектр 
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питань стосовно кримської проблематики, діяльності та взаємодії органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування та спеціально уповноважених органів та 

служб, які здійснюють свою діяльність по Криму.  

Зверталась увага на облаштування КПВВ в контексті необхідності створення 

мінімального рівня інфраструктури для громадян, які перетинають адміністративну 

межу; створення центрів з надання адміністративних послуг саме в населених 

пунктах, які наближені до адміністративної межі; порушення прав громадян 

України на окупованій території, здійснення тиску на етнічних українців та 

кримських татар, проведення безпідставних обшуків, переслідування активістів, 

постійне здійснення тиску та залякування населення через проукраїнську позицію; 

екологічну ситуацію, яка склалась в результаті діяльності підприємств ПАТ 

«Кримський Титан» у м. Армянськ та наближених районах Херсонської області. За 

результатами зустрічі досягнуто домовленостей щодо подальшої співпраці та 

взаємодії з питань Криму шляхом залучення спостерігачів Херсонської групи до 

координаційних заходів, організованих Представництвом з метою оцінки ситуації. 

Представництво надало згоду на участь у реалізації у Херсонській області 

заходів проекту «Діалог заради реформ та спільного єднання в Україні/Dialogue for 

Reforms and Social Cohesion in Ukraine», координатором якого виступає ММ ОБСЄ 

в Україні. 

 3.4 Протидія Представництва взаємодії окупаційної влади РФ в Криму з 

іноземними структурами 
Окупаційна влада постійно вживає заходи щодо визнання спроби «анексії» 

частини території України Російською Федерацією на міжнародному рівні. 

В результаті здійснення моніторингу відкритих джерел та з метою 

попередження і припинення можливої шкоди національним інтересам нашої 

держави Представництвом у січні відпрацьовано та поінформовано в порядку 

взаємодії відповідні служби та профільні міністерства щодо здійснення 

міжнародної діяльності окупаційної влади РФ у різних сферах «соціально – 

культурної» життєдіяльності тимчасово окупованого півострову, зокрема:  

-  активної міжнародної діяльності в освітній і науковій сферах так званого 

«Севастопольського державного університету»;  

- чергового неофіційного візиту на півострів депутата парламенту Італії, члена 

комітету із закордонних справ Віто Коменчіні на запрошення окупаційної влади 

Криму та її російських кураторів; 

- про відкриття у м. Севастополь нового виноробного заводу ТОВ «Агрофірма 

«Золота балка», збудованого та оснащеного за допомогою європейських компаній; 

- участі вихованців Сімферопольської спортивної школи №3 у міжнародних 

змаганнях; 

- про проведення у період грудня 2018р. – січня 2019р. у містах Сімферополь, 

Ялта та Севастополь т.зв. «міжнародної виставки живопису «Фарби души», в якій 

взяли участь іноземці, що прибули на територію півострову у порушення 

законодавства України з метою налагодження творчих зв’язків з кримськими 

колегами.  

- статті Патріка Бессона у авторській рубриці «За Крим у французькому 

виданні Le Point, де пропагується відсутність історичних зв’язків України з Кримом. 

В результаті інформування та в рамках взаємодії з відповідними службами та 

відомствами з метою вжиття заходів, спрямованих на попередження і припинення 
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порушень законодавства України, МЗС України, ГУ СБУ в АРК, Міністерством 

економічного розвитку України проінформовано Представництво щодо результатів 

розгляду листів Представництва та вжитих заходів відповідного реагування щодо: 

- прес–турів територією півострова у грудні 2018 року двома групами 

іноземних журналістів; 

- участі представників Киргизької Республіки у кінофестивалі «Святий 

Володимир» у м. Севастополь; 

- взаємодії Берлінського технічного університету з закладами вищої освіти 

окупованої території; 

-  протиправної діяльності виробників винної продукції на території тимчасово 

окупованої РФ Автономної Республіки Крим; 

- діяльності сервісу “Booking.com” 

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 січні 2019 року 

кількість облікованих внутрішньо переміщених осіб з АР Крим та м. Севастополь 

зменшилась на 3683 особи та станом на  31 січня 2019 року складає 33031, в т.ч. 

працездатних осіб – 24829, дітей – 4285, пенсіонерів та осіб з інвалідністю – 3917.  

Найбільша кількість осіб ВПО з АР Крим та м. Севастополь – 42,8 % (14155) 

обліковується в м. Києві та Київській області, 9,3% – у Херсонській (3073), у 

Одеській (2477) та Львівській (2018) областях – 7,5 та 6,1% відповідно.  

Зменшення кількості облікованих  внутрішньо переміщених осіб пояснюється 

вдосконаленням  нової бази ВПО, яка введена в грудні 2018 року. Удосконалення 

електронної бази, з'єднання її з іншими базами дозволило виявити помилки щодо  

задвоєння обліку ВПО, та інше. 

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.  

За інформацією департаментів соціальної політики ОДА в січні 2019 р. 

кількість ВПО з Криму, які звернулись за отриманням послуг до органів соціального 

захисту, складає більше 1 тисячі громадян.  

Отримали довідку про взяття на облік ВПО –  майже 900  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 

300  осіб.  
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Станом на 1 люте 2019 року кількість громадян ВПО, які отримують адресну 

допомогу складає всього 1,5 тис. осіб, або 4,5 % від взятих на облік.    

Середньомісячна сума допомоги для покриття витрат на проживання складає    1,3 

тис.грн. Але вказана допомога для переселенців не вирішує їхніх житлових 

проблем, і навіть не покриває оплату комунальних послуг.  

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 люте 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 108 чоловік. Більше всього обліковується  в Генічеському 

районі – 56 юнаків та дівчат. 

Через ОЦ «Крим-Україна» в 2018 році вступили 277 осіб. Згідно з 

результатами, кількість студентів із Криму в українських вишах зросла на 30%, але 

дорівнює всього лише 3% від загальної кількості вступників, які проживають на 

півострові.В 2017 році таких вступників було 204, а 2016-го – 153. 

Найбільше студентів навчається в  Таврійському національному університеті 

ім. Вернадського (100), Київському національному економічному університеті імені 

Вадима Гетьмана (31), Львівському  політехнічному унверситеті (24). 

За консультацією до центрів «Крим-Україна» звернулося майже 800 осіб. В 

2018 році Центри працювали на базі 35 закладів вищої освіти у таких містах: 

Бердянськ, Дніпро, Запоріжжя, Ізмаїл, Київ, Львів, Мелітополь, Миколаїв, Одеса, 

Первомайськ, Харків, Херсон. 

5 лютого 2019 року стартувала реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. 

Зокрема, для учасників АТО та осіб з непідконтрольних територій, реєстрація 

триватиме до 20 травня.  

        У 2018 році в Україні проведено масштабну інформаційну кампанію, яка мала 

б привернути увагу більшої частини кримчан до перспектив, які надає навчання в 

українських ВНЗ.  Було підготовлено багато інфографік, відео, дорожніх карт, але 

краще за всіх спрацювала установка білбордів на адмінкордоні.  

Для залучення в 2019 році як можна більшої кількості вступників з ТОТ 

України в Криму до українських університетів, коледжів та закладів ПТО необхідно 

проведення масштабної інформаційної кампанії. Слід терміново розгорнути 

компанію із залученням всіх каналів, в тому числі соціальних мереж, «сарафанного 

радіо» та інших шляхів для поширення інформації щодо можливостей вступу до 

українських ВНЗ дітей з тимчасово окупованого Криму через Освітні центри «Крим 

– Україна» (без ЗНО та документів про освіту, склавши три екзамени).   
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За інформацією УДМС України в Херсонській області, з початку окупації 

Кримського півострова за отриманням адміністративних послуг в області 

звернулось 101026 кримчан, із них в січні 2019 року – 1682 особи.   

Згідно з чинним законодавством, громадяни України з кримською реєстрацією 

отримують біометричні паспорти за точно такою ж процедурою, що й жителі інших 

українських регіонів. 

Найбільша кількість звернень стосується: оформлення, видачі або обміну 

паспорта для виїзду за кордон – 70% (70601 звернень, з них 591 - у січні 2019 р.); 

вклеювання до паспорта фотокартки при досягненні громадянином відповідного 

віку 14.5 % (14667 звернень, з них 10 – у січні 2019 р.); видачі документа у вигляді 

ID-картки 8% (8350 звернень, з них 194 – у січні 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 січні 2019 року через адміністративну межу з 

тимчасово окупованою територією України в Криму пропущено 174984 особи та 

22343 транспортних засобів, з них контроль на КПВВ пройшли 132858 осіб (або 

74,9%) та 20783 (або 93%) транспортних засоби.  

У розрізі трьох КПВВ динаміка перетину громадянами адміністративного 

кордону з ТОТ України в АРК наступна: 

- через КПВВ «Чонгар»: в’їхало 31183 громадянина України та 38 іноземців; 

виїхало 30992 громадянина України та 43 іноземця. 

- через КПВВ «Каланчак»: в’їхало 32309 громадян України та 76 іноземців, 

виїхало 32027 громадян України та 67 іноземців. 

- через КПВВ «Чаплинка»: в’їхало 3101 громадянин України, 4 іноземців, 

виїхало 3017 громадян України, 1 іноземець. 

В порівнянні з груднем 2018 року, відмічено збільшення пасажиропотоку   на 

11% та транспортного потоку на 3%. 

      

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 січня 2019 року до Представництва надійшло 119 звернень 

громадян проти 138 за відповідний період минулого року, що на 19 звернень менше, 

або на 13,8%.  

Звернення опрацьовано Представництвом в межах компетенції у встановлені 

законодавством терміни. Із загальної кількості звернень 100% розглянуто 

позитивно.  

Зменшення кількості надходження звернень у січні 2019 р. порівняно з січнем 

2018 р. свідчить про проведення Представництвом спільно з органами влади 

системної якісної роботи з врегулювання проблемних питань, які порушувалися 

громадянами минулого року. 
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Порівняльна таблиця надходження звернень громадян 

 звернення за напрямками січень 2018 р. 

(кількість) 

січень 2019 р. 

(кількість) 

1 Письмові звернення 24 18 

2 Особистий прийом  58 52 

3 «Гаряча лінія» 56 49 

4 Всього 138 119 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» у січні 

2019 р. Представництвом розглянуто 2 інформаційних запити на публічну 

інформацію, відповіді надано у визначені законом терміни. 

Резонансних звернень на протиправні дії та порушення міжнародних норм у 

сфері дотримання прав людини за звітний період не надходило. 

За проблематикою найбільше письмових звернень стосувалось: отримання 

консультацій з питань оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-

картки – 3; пенсійних виплат - 2.  

 Задля отримання первинної правової допомоги найбільше звернень на 

особистому прийомі надійшло щодо: оформлення паспорта громадянина України у 

вигляді ID-картки – 15; оформлення паспорта громадянина України для виїзду за 

кордон – 8; отримання свідоцтва про народження державного зразка – 5; 

оформлення спадщини, майнові питання – 5. 

На «гарячу лінію» більшість дзвінків надійшло щодо: перетину 

адміністративної межі через КПВВ – 11; оформлення паспорта громадянина 

України у вигляді ID-картки – 11; відновлення паспорта громадянина України у 

зв’язку з втратою, псуванням, тощо – 6. 

5.2 Основна тематика порушених питань  

Найбільш значимими питаннями, які порушують у своїх зверненнях 

громадяни, залишаються: 

1) внесення до Єдиного державного демографічного реєстру даних про особу, а 

саме інформації про місце проживання; 

2) 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; 

3) 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; 

4) перетин адміністративної межі через КПВВ особами, які подали документи 

до органів Державної міграційної служби України для отримання документів, що 

підтверджують громадянство України; 

5) некваліфіковані консультації нелегальних посередників з питань отримання 

паспортних документів в органах ДМСУ; 

6) процедура оформлення паспорта громадянина України вперше особою, якій 

вже виповнилось 18 років; 

7) 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. 
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6.1 Діяльність угруповання ЗС РФ на ТОТ України в Криму 

Протягом січня 2019 року діяльність угруповання ЗС РФ на ТОТ України АР 

Крим в основному зосереджувалася на відпрацюванні заходів бойової підготовки за 

планами зимового періоду навчання Південного військового округу. 

За аналізом відкритих джерел відмічено такі найбільш масштабні заходи 

бойової підготовки: 

09 січня 2019 року розпочалося злагодження мотострілецьких підрозділів 

з’єднань 22 армійського корпусу у складі взводів і рот з проведенням стрільб зі 

штатного озброєння та відпрацюванням нормативів з вогневої підготовки, тактики 

бою. До участі у заходах залучалося понад 1000 військовослужбовців і понад 100 

одиниць військової техніки. 

12 січня 2019 р. на полігоні в районі н.п.Перевальне проведені стрільби 

артилерійських підрозділів 126-ї бригада берегової оборони, 8 артилерійського 

полку 22 армійського корпусу ЧФ РФ. До заходів залучалися дивізіони гаубичної 

артилерії, мінометні підрозділи, розрахунки безпілотних літальних апаратів. Всього 

понад 300 військовослужбовців та понад 20 одиниць техніки: САУ “Нона-С”, САУ 

“Гвоздика”, міномети “Поднос”, “Сани”. 

15 січня 2019 р. підрозділами 31 дивізії ППО Південного військового округу 

проведено тренування з відбиття масованого повітряного удару. До тренування 

залучалися: дивізіон ЗРГК “Панцирь-С” (заступив на бойове чергування у грудні 

2018 року), розрахунки ПЗРК “Ігла”, засоби радіоелектронної та радіотехнічної 

розвідки, комплекс радіоелектронної боротьби “Борисоглебск-2”, кораблі 

Чорноморського флоту. В ході навчань було знищено понад 100 умовних цілей 

(імітатори крилатих  ракет та БПЛА). Мета тренування – скорочення часу циклів 

бойового управління (від виявлення цілі до її знищення). 

16 січня 2019 р. дивізіонами берегових ракетних комплексів “Бал” та “Бастіон” 

зі складу 11 берегової ракетно-артилерійської бригади Чорноморського флоту 

проведені навчання з нанесення ракетних ударів по надводним цілям з виконанням 

електронних пусків, зміні позицій, інженерного їх обладнання та маскування. 

18 січня 2019 р. малим ракетним кораблем проекту 21631 “Орехово-Зуево” зі 

складу 41 бригади ракетних катерів (Севастополь) проведені ракетно-артилерійські 

стрільби по повітряним та надводним цілям в морському полігоні поблизу 

узбережжя ТОТ України АР Крим. В ході стрільб застосовувався ракетний 

комплекс “Калібр-НК”. 

21 січня 2019 р. дивізіони берегових ракетних комплексів “Бал” та “Бастіон” зі 

складу 11 та 15-ї берегових ракетно-артилерійських бригад Чорноморського флоту 

здійснили марші на полігони бойової підготовки з метою відпрацювання завдань з 

розгортання та підготовки до виконання завдань за призначенням. 

22 січня 2019 р. фрегат “Адмирал Эссен” провів навчання з ППО пункту 

базування від масованого повітряного удару умовного противника. В ході навчань 

було застосовано корабельний ЗРК “Штиль-1”. 

23-29 січня 2019 р. у з’єднаннях і частинах Південного військового округу на 

ТОТ України АР Крим за планами командувача ПдВО проведені навчання з бойової 

готовності. В ході них відпрацьовувалися дії особового складу з приведення частин 

у підвищені ступені бойової готовності, виведення техніки з парків в райони 

зосередження, виходу кораблів з баз (10 одиниць, 24.01.19 р.), проведення навчань 

з ППО у складу корабельних тактичних груп (рка “Набережные Челны” та 
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“Ивановец” зі складу 41 бригади ракетних катерів 25.01.19 р.)  виведення авіації з 

під удару та перебазування на оперативні аеродроми, нанесення авіаційних ракетно-

бомбових ударів по морським цілям. 

В ході навчань були розгорнуті понад 20 польових (рухомих) пунктів 

управління (в т.ч. на ТОТ України АР Крим). Для розміщення пунктів управління 

використовувалися покинуті міські та промислові об’єкти, застосовувалися засоби 

маскування та РЕБ. 26.01.2019 р. проведені навчання з відбиття атак безпілотних 

літальних апаратів (БПЛА) на польові пункти управління шляхом застосування 

ЗРГК “Панцирь-С”, а також спеціальних підрозділів по боротьбі з БПЛА.  

30 січня 2019 р. на ТОТ України АР Крим проведені спеціальні тактичні 

навчання 15 окремої берегової ракетно-артилерійської бригади ЧФ з розгортання та 

підготовки дивізіонів до застосування. Відпрацьовані питання здійснення маршу, 

розгортання, підготовка до стрільби, зміна та маскування позицій, взаємодія між 

командними пунктами. До навчання залучалося 40 одиниць військової техніки та 

150 військовослужбовців. 

В з’єднаннях і частинах морської авіації ЧФ та 4 армії ВПС і ППО, що 

дислокуються на ТОТ України АР Крим здійснюється підготовка до спільних 

льотно-тактичних навчань, проведення яких заплановано у повітряному просторі 

окупованого Криму. 

У січні 2019 року до складу Чорноморського флоту прийнято новий морський 

тральщик проекту 12700 “Иван Антонов” (наразі перебуває у ВМБ Балтійськ, де 

готується до переходу), а до з’єднань армійської авіації надійшло 6 нових 

вертольотів. 

Згідно з планами командування Південного військового округу, протягом року 

планується поповнення об’єднань та з’єднань округу 30 новими літаками та 

вертольотами, а також 9 бойовими кораблями і катерами, зокрема двома новими 

малими ракетними кораблями проекту 21631 (“Буян-М”) “Ингушетия” та 

“Грайворон”, що матимуть на озброєнні ракетні комплекси “Калібр-НК”. Значна 

кількість сучасної бойової техніки має надійти до частин зв’язку, підрозділів РХБЗ 

та інженерних військ. Всього протягом 2019 року до Південного військового округу 

запланована поставка понад 1200 одиниць військової техніки та озброєння.  

В об’єднаннях Південного військового округу крім планових заходів бойової 

підготовки (злагодження рот, батарей, двосторонніх ротних навчань) проведені 

збори з командирами батальйонів та їх заступниками з питань підготовки військ та 

запровадження досвіду сучасних збройних конфліктів. Протягом 2019 року 

планується проведення понад 150 двосторонніх ротних тактичних навчань 

загальновійськових підрозділів. 

Таким чином, спрямованість бойової підготовки угруповання ЗС РФ на ТОТ 

України в Криму протягом січня 2019 року носила плановий характер і була 

зосереджена на приведенні з’єднань і частин у готовність до застосування за 

призначенням.  

Головна увага приділялася підтриманню та перевірці системи ППО ВМБ 

Севастополь щодо відбиття раптових масованих повітряних ударів із застосуванням 

крилатих ракет та ударних безпілотних літальних апаратів, а також перевірки 

можливостей берегових ракетно-артилерійських бригад з метою підтримання у 

готовності до нанесення ракетних ударів по морським цілям. Навчання останніх 
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з’єднань співпали з перебуванням есмінця ВМС США “Дональд Кук” у Чорному 

морі. 

Слід звернути увагу на активну підготовку сил і засобів угруповання ЗС РФ на 

ТОТ України в Криму до протидії безпілотним літальним апаратам.  

Перевірка бойової готовності з’єднань і частин відбулася у період з 23 по 29 

січня 2019 року. В ході навчань відпрацьовувалися дії корабельного та авіаційного 

складу в умовах раптового нанесення масованих повітряних ударів умовним 

противником на початковому етапі наступальної операції. 

Значного нарощування сил угруповання ЗС РФ на ТОТ України в Криму 

протягом січня 2019 року не відбулося.  

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 31 січня 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 перевірок становила від півтори до 

трьох годин. 

Всього за вказаний період відмічено затримання з проведенням прикордонного 

контролю 23 судна: під прапорами Туреччини – 2, Болгарії – 3, Португалії – 1, 

Нідерландів – 1, Республіки Панама – 2, Мальти - 5, Ліберії – 3,  Маршалових 

Островів – 2, Сент-Вінсент і Гренадіни – 1, Белізу – 1, Танзанії – 1, Молдови – 1.  

         За даними Адміністрації морських портів України, Головного протягом січня 

2019 року до портів окупованого Криму зафіксовано заходження 11 вантажних 

суден-порушників, з яких 3 під іноземними прапорами, решта під прапором РФ, які 

здійснили впродовж місяця 14 заходів до закритих портів на ТОТ України в Криму: 

Керч, Камиш-Бурун, Крим, Феодосія, Севастополь, Євпаторія, Чорноморськ, Ялта. 

Іноземні судна-порушники: прапор Танзанії – 4: “JAWDAT M” ІМО 7615232, 

“GRACE” ІМО 8403337; прапор Конго – 1: “TARIK EMIR” ІМО 8001517. 

        6.3 Соціально-економічні та політичні процеси на тимчасово окупованій 

території 

       6.3.1 Суспільні процеси на ТОТ України АР Крим. 

Для січня 2019 року характерним стало продовження російською окупаційною 

владою репресивної діяльності у відношенні організацій та окремих осіб, які 

відмовились співпрацювати із незаконною владою Криму; заміна частини 

керівників установ регіону вихідцями із міст Росії; використання наявних 

повноважень для задоволення власних фінансових інтересів, ігноруючи інтереси 

населення. 

Результатом неефективної діяльності окупаційної влади стало домінування у 

січні п.р. негативних явищ, які провокували соціальну напругу: 

-продовження утисків права на свободу совісті та віросповідання (в січні п.р. 

т.зв. «Севастопольський міський суд» ухвалив рішення щодо ліквідації місцевої 

релігійної організації «Церква євангельських християн-баптистів «Благодать». 
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Підставою для судового рішення стали, нібито, неодноразові грубі порушення 

вимог законодавства РФ у сфері діяльності некомерційних організацій. Так, в 

рішенні суду суддя посилається на те, що відповідач мав повідомити до т.зв. 

«Міністерства юстиції Республіки Крим» про зміну адреси юридичної особи); 

-домінування власних фінансових інтересів т.зв. «керівництва» м. Севастополь 

над інтересами міста (отримано інформацію про те, що окупаційна влада м. 

Севастополь намагається довести до банкрутства ГУП «Севастопольський 

морський порт». Здійснюється навмисне зниження реальної вартості майна 

порту. Більше 1200 об’єктів нерухомості значиться на балансі за ціною 1 копійка. 

Крім того, зафіксовані випадки необґрунтованого списання майна ГУП  на суму 

понад 26 млн. рублів. Тобто, у разі введення процедури банкрутства, 

новопризначений конкурсний керуючий матиме право реалізовувати майно порту 

без конкурсу, оскільки балансова вартість складатиме менше 100 тис. руб.); 

-продовження практики порушення закріпленого т.зв. «Конституцією 

Республіки Крим» принципу використання та розвитку кримськотатарської та 

української мов (через реалізовані заходи окупаційної влади на півострові з 

16 загальноосвітніх шкіл із викладанням кримськотатарської мови залишилося 

лише 7, в свою чергу із 7 україномовних не залишилось жодної ); 

-продовження репресивної політики щодо кримськотатарського населення (для 

прикладу, 23.01.2019 співробітниками ФСБ проведено обшук в будинку кримської 

татарки Ельміри Абултаровой на підставі того, що її син, нібито, перебуває в 

забороненій організації. Під час обшуку було вилучено ноутбук та телефон); 

        -продовження боротьби за владу між представниками політичних структур м. 

Севастополя (зокрема, намагання розподілити сфери впливу між т.зв. 

«губернатором м. Севастополь» Д. Овсянніковим та депутатом 

т.зв. «Законодавчих зборів м. Севастополь» О. Чалим); 

-підвищення вартості комунальних послуг (для прикладу, з 1 січня 2019 року в 

м. Севастополь зросли тарифи на газопостачання та електропостачання. Тариф 

на газ збільшено до 4,27 руб. за кубічний метр для споживачів з обсягом постачання 

газу до 3500м3/рік. Для абонентів з обсягом споживання більше 3500 м3/рік тарифи 

зростуть до 8,07 руб/м3); 

-збереження високих цін на продукти харчування та предмети першої 

необхідності. 

При збереженні високого рівня соціальної напруги, в січні 2019 року, як і в 

попередні періоди, незадоволення мешканців ТОТУ АР Крим та м. Севастополь не 

було трансформовано в багаточисельні акції протесту. Вказане пояснюється 

тривалим періодом залякування та репресій по відношенню до тих, хто на такі 

заходи зважився. 

Зокрема, 19.01.2019 в м. Севастополі за участі близько двадцяти активістів, які 

дотримуються анархістських та марксистських поглядів, відбувся мітинг пам’яті 

вбитих 10 років тому в м. Москва адвоката Станіслава Маркелова і журналістки 

Анастасії Бабурової. Акція набула політичного забарвлення та супроводжувалась 

гаслами: «Місто-герой - проти націоналізму», «Свобода, рівність і братерство», 

«Свобода або смерть». 

Під час мітингу лунали звинувачення в бік діючої «влади». Так, його 

організатор Іван Марков заявив: «десять років тому в Москві неонацистами були 

вбиті наші товариші. Ці люди зробили багато політичних убивств іноземних 
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громадян, антифашистів, журналістів, політичних активістів. Що змінилося за ці 

десять років? Зараз маргінали, вуличні нацисти сидять в тюрмах, а їх більш кмітливі 

колеги пішли працювати в поліцію і ФСБ. І займаються вони тим, чим і займалися 

раніше, тільки на новому рівні, з благословення правлячого класу Росії».  

Одиночне пікетування залишається на ТОТУ АР Крим найбільш простим 

способом висловити незгоду, оскільки не вимагає дозволу влади на його проведення.  

Набула розвитку ситуація невдоволення з боку місцевих мешканців діяльністю 

т.зв. «губернатора м. Севастополя» Д. Овсяннікова, що виражається в акціях 

протесту, які, ймовірно, були організовані депутатом т.зв. «Законодавчих зборів м. 

Севастополь» О. Чалим. 

Зокрема, 25.01.2019 в м. Севастополь відбулись одиночні пікети за відставку 

т.зв. «губернатора міста» Дмитра Овсяннікова. Акції проходили біля будинку 

адміністрації м. Севастополя шляхом періодичної зміни пікетувальників протягом 

дня. Останні тримали в руках плакат «Овсянников – враг Севастополя. Требую 

отставки губернатора». Окрім того, на плакаті було викладено перелік претензій до 

голови міста, серед яких: безробіття, зрив реконструкції Матроського бульвару; 

розпродаж севастопольських земель за безцінь за сумнівними схемами та інше. 

За наявною інформацією, Д. Овсянніков не реагував на акцію під час її 

проведення та утримався від публічних коментарів, очевидно, для уникнення 

загострення ситуації, чим може скористатись його апонент О.Чалий.  

Зафіксовано акцію з привернення уваги екологів, зоозахисників та 

громадськості до загрози, на яку наражає недолуге урядування окупаційної влади. 

Так, 27.01.2019 зоозахисниця Еміне Ібраімова провела одиночний пікет на 

дорозі, яка веде до парку левів «Тайган», на знак незгоди з відкриттям нового 

кар’єру в Білогірському районі ТОТУ АР Крим. За її словами, відкриття нового 

кар’єру, яке не було узгоджено з місцевою громадськістю, наражає на небезпеку 

унікальну колекцію червонокнижних тварин, які будуть страждати від шуму 

вибухів, грохоту великих вантажівок та безкінечного пилу. 

6.3.2 Ситуація в економічній структурі ТОТ України АР Крим 

Встановлено, що 12.12.2018 прокуратурою Гагарінського району 

м. Севастополь розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 145.1 КК РФ щодо 

виявлених порушень з боку керівництва ТОВ «Холдинг «Південний» за фактом 

систематичної несплати заробітної плати своїм працівникам.  

Правоохоронцями окупаційної влади було встановлено, що на ТОВ «Холдинг 

«Південний» допускаються порушення статті 37 Конституції Російської Федерації, 

яка гарантує право кожної людини на винагороду за працю. З червня по вересень 

2018 року заробітна плата в комерційній фірмі не виплачувалася, в результаті чого 

утворилася заборгованість перед 54 працівниками підприємства в сумі 4,3 млн. 

рублів. 

Згідно наявної інформації, холдинг «Південний» тісно пов’язаний з 

судноремонтним заводом «Південний Севастополь», який з початку минулого року 

фактично не здійснює виробничу діяльність у зв’язку з тривалим конфліктом 

керівництва заводу з російським губернатором м. Севастополь Дмитром 

Овсянніковим. 

Так, в серпні 2018 року представники ГУП ГУ «Севморпорт», за вказівкою 

губернатора Севастополя, спочатку незаконно зрізали частину обладнання ТОВ 

«Холдинг «Південний», що забезпечувало перевалку зерна, а потім встановили 
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залізобетонні блоки, які фактично перегородили доступ вантажним автомобілям до 

причалів на території холдингу. Через деякий час представники «Севморпорта» 

перекрили причал великим кораблем, що створило додаткові проблеми при 

відвантаженні зерна. 

Довідково: ТОВ «Холдинг «Південний» (ОГРН 1149204047123, юридична 

адреса: АРК, м. Севастополь, вул. Правди 24, керівник – Ахмедов Асадулла 

Русланович), зернотрейдер, працює сезонно, в штаті підприємства - 60 осіб, проте 

в «пікові» періоди чисельність робітників доходить до 100. У певний час холдинг 

вивантажує зерно з вантажних автомобілів на зберігання, далі - зберігає, а після 

того, як клієнти починають розпоряджатися своїм зерном, забезпечує його 

відвантаження на кораблі. Якщо порушити хоч один з етапів діяльності 

підприємства - воно почне зазнавати збитків. Підприємство на 100% належить 

швейцарській фірмі «Порткапітал СА». 

За інформацією офіційних представників дирекції холдингу «Південний», 

компанія протягом минулого року зазнало збитків у десятки мільйонів рублів, а 

обсяг роботи знизився практично в десять разів: з 1000 тон зерна на рік до 100  тон, 

в наслідок чого штат співробітників не отримував заробітну плату протягом 

тривалого періоду. Вказана ситуація може викликати передумови до протестних 

заходів з боку працівників підприємства, які звинувачують окупаційну владу в 

намаганнях припинити роботу підприємства.  

За наявними даними, станом на січень 2019, робота холдингу, як і заводу, де-

факто паралізована, робочі відправлені в неоплачувану відпустку, в той час як 

підприємство продовжує судитися з т.зв. «Урядом Республіки Крим». 

Таким чином, на думку фахівців, на тимчасово окупованій території АР Крим 

продовжуються процеси, пов’язані з намаганнями органів окупаційної влади РФ 

здійснити перерозподіл незаконно отриманого під час анексії майна українських 

підприємств на свою користь з метою особистого збагачення. 

Окупаційною владою РФ здійснюються навмисні дії з доведення ДУП 

«Севастопольський морський порт» до банкрутства з метою подальшої реалізації 

майна порту, яке належить Україні, за заниженою вартістю представникам 

російських комерційних структур. 

Довідково: до періоду окупації АР Крим Російською Федерацією - Державне 

підприємство «Севастопольський морський торговельний порт» (код ЄДРПОУ 

37472062, юридична адреса: 99011, м. Севастополь, площа Нахімова, будинок 3). 

Підприємство знаходилось в сфері управління Міністерства інфраструктури 

України. Основними напрямками діяльності було: утримання причальної та іншої 

портової інфраструктури; перевалка вантажів; перевезення пасажирів на 

внутрішньоміських катерних лініях; прийом пасажирських круїзних суден; 

забезпечення безпеки судноплавства. 

Згідно отриманої інформації, т.зв. «владою м. Севастополь» здійснюється 

навмисне заниження реальної вартості майна Севастопольського морського порту. 

Так, більше 1200 об’єктів нерухомості, які знаходяться на балансі підприємства, 

оцінені вартістю у 1 копійку. У їх числі - плавучий док, ремонтна плавуча 

майстерня, нежитлові будівлі, 20 причалів тощо. Також, значна частина об’єктів 

підприємства оцінена у 1 рубль.  
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Крім цього, за наявними даними, зафіксовані випадки необґрунтованого 

списання майна ДУП «Севастопольський морський порт» на суму понад 26 млн. 

рублів, у тому числі - двох нафтоналивних танкерів «Східний» і «Південний». 

Тобто, у разі введення окупаційною владою процедури банкрутства, 

новопризначений конкурсний керуючий матиме право реалізовувати майно порту 

без конкурсу, оскільки його балансова вартість складатиме менше 100 тис. 

російських рублів. 

Встановлено, що за дев’ять місяців 2018 року кредиторська заборгованість 

підприємства ДУП «Севастопольський морський порт» склала понад 72 млн. 

рублів. Зростання заборгованості з кінця 2017 перевищило 200%. Зростання 

управлінських витрат з кінця 2017 склало більше 45%. Чистий збиток за 2018 рік - 

107 млн. рублів. 

Також, встановлено факт значного недоотримання доходу ДУП 

«Севастопольський морський порт» від передачі в оренду комерційним структурам 

причалів порту. 

Так, за наявними даними, причал № 239 використовується комерційною 

структурою, яка з 3 серпня 2015 року припинила здійснювати оплату оренди майна. 

З 2015 року по теперішній час на причалі № 230 здійснює стоянку теплохід 

«Індиго». Договір на надання послуг зі стоянки судна не укладено. Рахунки на 

оплату послуг порту не виставляються. Станом на січень 2019 року, за оцінкою 

фахівців, сума недоотриманого доходу від надання в оренду причалів склала 

близько 5 млн. рублів. 

6.3.3 Кадрові призначення окупаційної влади РФ  в Криму.  

В січні 2019 року продовжують фіксуватися кадрові ротації в незаконних 

органах влади Криму та м.Севастополя, що обумовлено прагненням Кремля 

зміцнити свої позиції та посилити вплив на управлінську вертикаль на вказаній 

території. 

        Так званий «глава» Криму С.Аксьонов початок року розпочав проведення 

кадрових перестановок в ряді міністерств та відомств. Посаду першого заступника 

голови Держкомітету конкурентної політики Республіки Крим посіла Світлана 

Жолудева, посаду першого заступника міністра фінансів РК - Оксана 

Губернаторова. До цього О.Губернаторова працювала на посаді заступника міністра 

фінансів. 

Ще одне кадрове рішення торкнулося МінЖКГ. «Глава» Республіки підписав 

«указ» про призначення міністром житлово-комунального господарства Дмитра 

Черняєва. Крім того, рішенням Радміну РК тимчасово виконуючим обов'язки 

керівника Територіального фонду обов'язкового медичного страхування Республіки 

Крим призначено Ольгу Растригіну. 

15 січня так званий «глава» Криму Сергій Аксьонов запропонував «главам» 

адміністрації Феодосії Сергію Хомичу та «голові» міської ради Володимиру 

Титаренко написати заяви про звільнення. Раніше «глава» піддав критиці роботу 

«адміністрації» Феодосії по ряду напрямків та пригрозив «владі» міста 

звільненнями, якщо ситуація не буде виправлена. 

Аксьонов заявив про низький рівень виконання даних їм доручень 

керівництвом міста, вказавши, що з 56 завдань виконано не більше 20%. За його 

словами, за цей час не було вирішено ключове питання щодо формування тарифів 

на вивезення твердих комунальних відходів. 
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Тимчасово виконувати обов'язки «глави» адміністрації Феодосії буде Сергій 

Бовтуненко, який на сьогоднішній день займав посаду «голови» Насипнивської 

сільської ради. 

Керувати міськрадою тимчасово буде Анжела Сердюкова, яка є «депутатом» 

Феодосійської міської ради першого скликання, та займала посаду «директора» 

Феодосійської дитячої музичної школи №1. 

25 січня в Ялті представили нового «керівника» департаменту архітектури та 

містобудування адміністрації. Їм стала фахівець з Сахаліну Олена Орлінська. 

26 сiчня «глава» Республіки Крим Сергій Аксьонов прийняв відставку першого 

заступника міністра внутрішньої політики, інформації та зв'язку РК Максима 

Яковлєва. 

31 січня «глава» Республіки Сергій Аксьонов звільнив з посади першого 

заступника постпреда РК при президенті Росії Олексія Забатуріна. Доречі 

полковника ФСБ Росії Олексія Забатуріна призначили першим заступником 

постійного представника Криму при президенті Росії в грудні 2018 року.  

6.3.4 Шодо порушення прав населення в Криму 

В січні 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, 11 та 23 січня, проведено п’ять обшуків в будинках кримських татар.  

Згідно з інформацією "Кримської солідарності", в смт Роздольне в північно-західній 

частині Криму російськи силовики шукали заборонені предмети і літературу, 

оглянули оргтехніку, однак нічого не було знайдено і вилучено. Обшуки пройшли 

в родині Аріфова в м.Сімферополі і Абултарових в Червоногвардійському районі за 

підозрою в участі в нібито "незаконних збройних формуваннях". Крім того, ФСБ 

повідомляє, що затримала нібито особистого охоронця глави громадської 

організації "Аскер" Ленура Іслямова. 

10 січня, Верховний "суд" Криму відхилив апеляційну скаргу захисту на арешт 

кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Він залишиться під вартою до 11 

лютого 2019 року. Стан здоров'я кримськотатарського активіста різко погіршився. 

Як повідомила кримськотатарсько-ресурсному центру його дочка Елеонора 

Бекірова, в СІЗО у її батька з'явилася ще одна гнойна рана через антисанітарні умови 

утримання, а після уколу інсуліну у нього набрякло обличчя, зокрема, нижня губа. 

Крім того, в СІЗО у нього з'явилася сильна задишка та кашель. 28 січня, Едема 

Бекірова вивозили з СІЗО м.Сімферополя у психіатричну лікарню для проведення 

експертизи для перевірки його осудності. 

15-16 січня, Лефортовський районний суд Москви продовжив термін арешту 

24 українським військовополоненим морякам. Вони залишаться в СІЗО до 24 квітня 

2019 року. 

22 січня, Верховний "суд" Криму оголосив вирок фігурантам "справи Таблігі 

Джамаат". Всім інкримінували статтю 282.2 КК РФ. Рената Сулейманова засудили 

на 4 роки позбавлення волі і рік обмеження, Талята Абдурахманова - на два з 

половиною роки умовно, рік обмеження і два роки випробувального терміну, а 

Сейрана Мустафаєва та Арсена Кубедінова засудили до умовних термінів 

ув'язнення. 
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ФСБ в Криму пред'явила нове звинувачення фігурантам ялтинської "справи 

Хізб-ут Тахрір". Одному з фігурантів "справи", Енверу Бекірову, російське слідство 

посилило звинувачення з частини другої ст. 205.5 КК РФ ("участь в діяльності 

терористичної організації") на частину першу ("організація діяльності 

терористичної організації"). 

23 січня, Київський районний "суд" м.Сімферополя заарештував на два місяці 

кримського татарина Кадирова Е.О. за підозрою в "участі в батальйоні ім. Номана 

Челебіджихана" на території материкової України. Про це повідомляється на сайті 

"суду". 

23 січня, Ленінський районний "суд" Криму засудив 24-річного жителя Криму 

Февзі Саганджі до 10,6 років колонії за звинуваченням "в участі в діяльності 

незаконного збройного формування на території України". 

25 січня, в Керченському міському "суді" пройшло засідання з розгляду 

умовно-дострокового звільнення політичного в'язня Володимира Балуха. За 

підсумками розгляду справи клопотання адвоката не задовольнили. 

Припинено кримінальну справу стосовно Ісмаїла Рамазанова, обвинуваченого 

в екстремістських висловлюваннях по інтернет-рації Zello, в зв'язку з відсутністю в 

його діянні складу злочину. 

За клопотанням адвоката Олексія Ладіна "слідчий" припинив кримінальну 

справу стосовно Еліни Мамедової, яку звинувачували в розпалюванні ненависті і 

ворожнечі за репости декількох записів в соцмережі "ВКонтакте", в зв'язку з 

відсутністю в її діянні складу злочину. 

23 січня, Ялтинський міський суд зняв звинувачення в "екстремізмі в 

соцмережах" з української активістки Лариси Китайської, яку в минулому році 

засудили до 1 року та 10 місяців умовно за ч. 1 ст. 282 Кримінального Кодексу 

України. 

25 січня, наслідок зняло з лівого активіста - анархіста Євгена Каракашева 

звинувачення по 282 статті частині 2 КК РФ ( "Збудження ненависті або ворожнечі") 

в зв'язку з частковою декриміналізацією антиекстремістського законодавства. 

25 січня, Алуштинський міський "суд" за клопотанням адвоката Олексія 

Ладіна припинив кримінальну справу стосовно Гульсум Алієвої в зв'язку з 

декриміналізацією антиекстремістського законодавства. Раніше дівчину 

звинувачували за 282 статтею КК РФ ( "Збудження ненависті або ворожнечі") за 

репост в соціальній мережі. 

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 січні 2019 року службою з питань реінтеграції та деокупації Автономної 

Республіки Крим (далі – Служба) вживались такі основні заходи: 

7.1 Щодо авіаперельотів до ТОТ України в Криму 

 Службою спільно з аналітично-інформаційною службою та службою 

правового аналізу Представництва ініційовано питання перед Державною 

прикордонною службою України щодо необхідності взаємодії з  Державною 

авіаційною службою України та правоохоронними органами України щодо 

притягнення до відповідальності чи застосування санкцій до авіаперевізників, що 

здійснювали польоти до закритих аеропортів на ТОТ України Крим. Особлива увага 
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акцентувалась на необхідності здійснення належної процесуальної фіксації 

порушень повітряного простору України над ТОТ України Крим тими 

авіаперевізниками, що здійснюють міжнародні авіаперевезення до інших країн 

світу, у тому числі тих, що є партнерами України. 

  7.2 Щодо морекористування, та заходів до закритих морських портів на 

ТОТ України в Криму  

У січні 2019 Службою відслідковувалась ситуація з затримками пропуску 

суден Російською Федерацією у Керченській протоці до українських портів 

Маріуполь та Бердянськ. Загальний аналіз свідчить про зниження часу очікування 

суднами дозволу на прохід Керченською протокою, але проблема залишається не 

вирішеною. 

Пропонується затвердити на загальнодержавному рівні карту альтернативних 

маршрутів для торгівельних суден на випадок ескалації ситуації у Керченській 

протоці. Зокрема вбачається за можливе реконструкція та експлуатація 

Херсонського порту, який територіально по Дніпру має вихід у Чорне море та не 

може активно блокуватися Російською Федерацією. 

7.3 Щодо екологічної ситуації  на ТОТ України в Криму 
 Службою систематично відстежуються питання екологічної ситуації на ТОТ 

України Крим. Особливої уваги на даний час потребує питання незаконного 

видобутку піску на ТОТ України Крим на території Верхньо-Чурбашського та 

Нижньо-Чурбашського хвостосховищ колишнього Комиш-Бурунського 

залізорудного комбінату неподалік від м. Керч, що є небезпечним для життя та 

здоров’я людей та може становити загрозу екологічній безпеці. Проводився аналіз 

відкритих джерел на предмет виявлення підстав такої діяльності та виконавців. 

Відповідні листи до правоохоронних органів буде направлено на початку лютого 

2019 року. 

7.4 Щодо політичних в’язнів  
Службою здійснено запити до Головного управління Національної поліції в 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі та Головного управління Служби 

безпеки України в Автономної Республіки 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 чи за всіма фактами незаконного 

позбавлення свободи було внесено відомості про кримінальне правопорушення до 

Єдиного державного реєстру досудових розслідувань. 

7.5 Щодо постачання води та сировини до  ТОТ України в Криму  
Службою відстежується питання функціонування насосної станції на мисі 

Кутара у Новотроїцькому районі Херсонської області, що забезпечувала сировиною 

підприємства хімічної промисловості на ТОТ України 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 Крим не внесено, а насосна 

станція тимчасово зупинена власниками на зимовий період. 
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Вважаємо, що вказане питання потребує внесення відомостей про кримінальне 

правопорушення до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 

правоохоронними органами Херсонської області та розслідування як за фактом 

незаконного постачання сировини на ТОТ України Крим так і незаконного 

користування надрами. 

 7.6 Щодо виборчого процесу для жителів ТОТ України в Криму  
Службою відстежується питання участі жителів ТОТ України Крим та 

внутрішньо-переміщених осіб з ТОТ України Крим у виборах Президента України. 

Підготовано необхідну інформацію щодо розміщення у районах наближених до 

ТОТ України Крим відділів ведення державного реєстру виборців, а також виборчих 

дільниць, де жителі ТОТ України Крим можуть реалізувати своє право на участь у 

виборах Президента України. Планується нарада з правоохоронними органами 

щодо необхідності унеможливлення будь-яких провокативних дій відносно 

громадян України – жителів ТОТ України Крим при участі у виборах Президента 

України.  

7.7 Щодо моніторингу військової ситуації на ТОТ України в Криму  

Службою щоденно готуються матеріали щодо переміщення підрозділів та 

військової техніки незаконних збройних формувань та військ Російської Федерації 

на ТОТ України Крим. У січні не було зафіксовано переміщення значної кількості 

військової техніки чи військовослужбовців Російської Федерації, але 

продовжуються систематичні військові навчання повітряних сил та морської 

піхоти, у тому числі тих, що не дислокуються на ТОТ України Крим.  

7.8 Щодо ситуації в районах наближеного до ТОТ України в Криму  

Протягом січня Службою підготовлено та направлено до Головного 

управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим та до 

Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим 

інформацію щодо ситуації у Генічеському та Каланчацькому районах Херсонської 

області, де знаходяться контрольні пункти в’їзду-виїзду з ТОТ України Крим. У 

листах акцентувалась увага як на безпековій ситуації у зазначених районах, зокрема 

діяльності незаконних перевізників, що вже набуває форми організованого 

злочинного угрупування, так і на наявності в інших районах наближених до ТОТ 

України в Криму фактів порушення національного законодавства, які тісно 

пов’язані з окупованим Кримом та можуть з нього ініціюватись чи координуватись. 

Протягом лютого Службою буде відслідковуватись реагування на зазначені 

листи, та у випадку відсутності позитивних зрушень буде вирішуватись питання про 

залучення до вирішення порушених проблем правоохоронних органів більш 

високого рівня. 

Робота державних органів з питань деокупації та реінтеграції Криму  

У січні 2019 року згідно отриманої інформації від : Азово-Чорноморського 

регіонального управління ДПС України за результатами службової діяльності 

регіонального управління припинено 95 правопорушень, відмовлено в пропуску 74 

особам. 

 На ділянці регіонального управління виявлено: 17 осіб з недійсними 

документами та 9 осіб без документів;1 особа з підробленим паспортним 

документом; 38 832 пачок цигарок;1 викрадений транспортний засіб; 0,002 кг 

наркотичної речовини; 0,09 г психотропних засобів; 0,001 кг прекурсорів; 
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 У 2 випадках в суміжних з Кримом акваторіях було припинено незаконний 

вилов водних живих ресурсів, загальна сума збитків становить 107760 грн. 

За даними Головного управління СБУ в АРК, протягом січня 2019 р. 

слідчим відділом Головного управління розпочато 5 кримінальних проваджень, з 

яких:№ 22019011000000001 від 02.01.2019 за ч. 2 ст. 332-1 КК України, 

№ 22019011000000002 від 02.01.2019 за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 161, ч. 2 ст. 

110, ч. 3 ст. 109 КК України у відношенні Вишинського К.В.; № 22019011000000003 

від 03.01.2019 за ч. 1 ст. 332-1 КК України; № 22019011000000004 від 03.01.2019 за 

ч. 2 ст. 332 КК України та № 22019011000000005 від 18.01.2019 за ч. 1 ст. 438 КК 

України. 

З метою попередження загроз державі у економічній та інформаційній сферах 

здійснено 6 профілактичних заходів.  

Відділом кримінальної поліції ГУНП в АР Крим та м. Севастополі  
здійснювалися заходи по супроводженню наступних кримінальних проваджень, які 

розслідуються слідчим відділом Головного управління, а саме: 

- ЄРДР №12014010390000717 від 26.02.2014 порушено ч. 1 ст. 119, ч.2 ст. 121, 

ч. 1 ст.122, ст. 340, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 367 ККУ, 26.02.2014 біля будівлі Верхової 

Ради АР Крим мали місце факти вбивства через необережність, умисних середньої 

тяжкості та тяжких тілесних ушкоджень, незаконного перешкоджання проведенню 

мітингів на підтримку територіальної цілісності України із застосуванням 

фізичного насильства, побиття громадян (не розкрито); 

- ЄРДР №12017010000000054 від 27.10.2017 порушено за ч. 5 ст. 260 КК 

України, у 2014 на території АРК створені незаконні злочинні озброєні формування 

(НЗОФ) (не розкрито); 

- ЄРДР №12017010000000076 від 07.12.2017 порушено за ч. 4 ст. 190 КК 

України, група осіб заволоділа коштами мешканки АРК Царьової. 

В ході оперативного супроводження по кримінальному провадженню 

№12017010000000054 від 27.10.2017 порушеному за ч. 2 ст. 260 КК України, ч. 5 ст. 

260 ККУ (у 2014 на території АРК створені незаконні злочинні озброєні формування 

(НЗОФ)), протягом січня 2019 року виявлено 18 осіб (виставлено 11 Ф № 2), яким 

повідомлено про підозру за ст. 260 ч. 2 ККУ. 

З метою поповнення Інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи 

«Гарт» до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної 

прикордонної служби України  ГУНП в АРК та м. Севастополі направлено - 134 

доручення по розшукуваним на затримання, з яких за ст. 260 ККУ - 119, ст. 437, 115 

ККУ - 8 та 7 доручень по безвісті зниклим по індекс «В» . 

Станом на 31.01.2019 перебуває у розшуку - 5830 осіб. Залишок безвісті 

зниклих складає — 7 осіб. 

Слідчим відділом ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове 

розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 07.12.2017 

до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12017010000000076, за 

ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3,4 ст. 190 КК України. 

У грудні п.р. працівниками ВКП було проведено обшуки в Київській області 

та затримано 3 осіб, які знаходились у розшуку за ГУНП  (ст. 190 ККУ) - Всього по 

даній справі працівниками відділу було затримано 7 осіб, з яких 4 затриманим 

обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, З обрано запобіжний захід 

у вигляді тримання під вартою. 
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Ще 1 особа знаходиться у розшуку за ГУНП. Всього 8 особам оголошено 

підозри за ч. 3,4 ст. 190 ККУ. 

Протягом лютого 2019 р. планується оголошення підозр за ч. 1 ст. 255 ККУ 

всім 8 особам. 

Досудове розслідування по кримінальному провадженню триває. 

Були встановлені особи, які перебувають в розшуку. 

1. 10.01.2019 під час перетину адміністративної межі на КПВВ «Каланчак», 

працівниками ВКП ГУНП в АР Крим та м. Севастополі виявлено громадянина 

України М, мешканця Житомирської області, який розшукується Печерським РУП 

ГУНП в м. Києві за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 

407 КК України. 0 

2. 04.01.2019 приблизно о 08:17 год. на КПВВ «Чонгар» працівниками відділу 

кримінальної поліції ГУНП в АР Крим та м. Севастополі було затримано 

громадянина України А., мешканця АР Крим який перебуває у розшуку Вінницьким 

ВП ГУНП у Вінницькій області за скоєння кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 2 ст. 408 КК України. 

3.  30.01.2019 приблизно о 11:28 год. на КПВВ «Чонгар» працівниками Відділу 

кримінальної поліції ГУНП в АР Крим та м. Севастополі, при перевірці по базі 

інформаційного центру, було виявлено та затримано громадянина України Ц., 

мешканця Житомирської області, який знаходиться у розшуку ГУНП в АР Крим та 

м. Севастополі за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 

ч.4 та ст. 209 ч. 2 У країни. 

8. Правова робота Представництва щодо Криму 

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

8.1.Сприяння реалізації прав жителів ТОТ України АР Крим та ВПО на 

пенсійне забезпечення. 

         На підставі аналізу звернень громадян до Представництва та  правого аналізу 

чинного  законодавства, що встановлює порядок призначення/поновлення виплат 

пенсій громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території та 

окремо для громадян, які переселилися з неї та перебувають іншій території України 

встановлено  низку проблемних питань, що в своїй сукупності призводять до 

порушення прав на пенсійне забезпечення, як громадян, які проживають на ТОТ 

України в АР Крим, та і громадян, які були вимучені покинути ТОТ України  АР 

Крим та переселилися на іншу територію України, зокрема: 

         1.Проблематика порушень або неоднакового застосування посадовими 

особами ПФУ нормативних актів, якими врегульовано процедуру 

призначення/відновлення пенсійних виплат ВПО. Так при звернення ВПО до 

територіальних органів ПФУ за призначення/поновлення пенсійних виплат, 

посадові особи цих органів в поручення Порядку призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 365   (далі - Порядок №365) 

звертаються із запитами до пенсійних органів   країни-агресора щодо витребування 

паперових пенсійних справ ВПО. Слід зазначити, що наразі необхідність отримання 

паперової пенсійної справи передбачено виключно  Порядком виплати пенсії та 

надання соціальних послуг громадянам України, які проживають на території 

Автономної Республіки Крим та  м. Севастополя, затвердженим Постановою 

Кабінету Міністрів України   від 2 липня 2014 р. № 234. 
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        2.Територіальними органами Пенсійного фонду України при витребуванні 

паперових пенсійних справ у запитах адресованих органам пенсійного забезпечення 

країни-агресора зазначається персональна інформація про громадян України, а саме 

прізвище, ім’я, по батькові, дату народження,  серія  та номер паспорту громадянина 

України, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків тощо. 

        3.Існують підтверджені факти зазначення при діловому листуванні з органами 

пенсійного забезпечення Російської Федерації  Автономної Республіки Крим як так 

званої «Республіки Крим».  

        4.Значна тривалість призначення пенсійного забезпечення (до 7 місяців) для 

громадянам України, які проживають на території Автономної Республіки Крим та  

м. Севастополя, яка є наслідком дій посадових осіб територіальних органів 

Пенсійного фонду України, зокрема, надісланням запитів до органів пенсійного 

забезпечення крани-агресора  про витребування паперових пенсійних справ, які в 

переважній більшості випадків  фізично заходяться на ТОТ України в Криму, та 

проведення розрахунку розміру пенсійного забезпечення лише після надходження 

письмової відповіді від цих органів і паперової пенсійної справи. 

Існуючій порядок призначення (поновлення) пенсійного забезпечення та 

неоднакове застосування і порушення його норм посадовими особами ПФУ ставить 

громадян України, які проживають на ТОТ України АР Крим або переселилися з неї 

у скрутне матеріальне становище, оскільки весь час очікування надходження 

паперової пенсійної справи пенсія не нараховуються та не виплачуються. 

Вжиті Представництвом заходи: Напрацьовано  наступні пропозиції 

внесення змін  до Порядку виплати пенсії та надання соціальних послуг громадянам 

України, які проживають на території Автономної Республіки Крим та м. 

Севастополя, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 

2014 р. № 234: 

       1.Виключення необхідності витребування пенсійної справи в органів РФ для 

призначення пенсійних виплат, та реалізацію алгоритму  призначення (поновлення) 

виплати пенсії з дня звернення особи за умови подання особою, яка звертається за 

призначенням (поновленням) виплати пенсії заяви декларативного характеру щодо 

неотримання пенсійних виплат від уповноважених  пенсійних органів РФ.  

       2.Введення відповідальності за надання недостовірних відомостей про 

обставини, що впливають на умови виплати (поновлення) пенсії, зокрема, за 

неподання відомостей про отримання пенсії на ТОТ АР Крим. Надання 

недостовірних відомостей є підставою для стягнення органами ПФУ, відповідно до 

законодавства України, коштів пенсійного забезпечення з моменту виникнення 

обставин, що впливають на умови їх виплати. 

       3.Визначення положень, які визначають центральний апарат ПФУ як єдиний 

орган уповноважений надсилати запити до профільних органів пенсійного 

забезпечення на території Російської Федерації  та лише з метою перевірки 

задекларованих громадянами відомостей щодо неотримання пенсійних виплат від 

уповноважених органів РФ.  

       4.Визначення чіткого порядку листування центрального апарату ПФУ з 

уповноваженими органами РФ щодо перевірки задекларованих громадянами 

відомостей. 



27 
 

       5.Урегулювання (виключення) положень, та запровадження альтернативних 

шляхів отримання пенсійних виплат жителями ТОТ України в АР Крим поштовими 

переказами на ТОТ АР Крим з урахуванням відсутності поштового сполучення з 

непідконтрольною територією України.   

Оскільки пропозиції Представництва потребують опрацювання профільними 

державними органами Представництвом у лютому 2019 р. буде направлено 

відповідні листи до компетентних державних органів. 

         Очікуваний результат: Сприяння дотримання прав громадян, які 

проживають на ТОТ АР Крим та ВПО на пенсійне забезпечення та ліквідація 

передумов порушення  цих прав.  

8.2.Сприяння протидії порушенню виключної морської (економічної) 

зони України  вздовж узбережжя Кримського півострова. 
  Проблематика: Грубе систематичне  та безкарне порушення виключної 

морської (економічної) зони України  вздовж узбережжя Кримського півострова із 

використанням закритих морських портів. 

         Вжиті Представництвом заходи: Представництвом проведено аналітичну 

роботу та підготовлено інформаційно-аналітичні довідки щодо суден під 

іноземними прапорами, які здійснювали заходи до портів ТОТ України АР Крим; 

щодо суден під українським прапором, які здійснювали заходи до портів ТОТ 

України АР Крим судновласники яких є резидентами та територіально 

дислокуються на ТОТ України АР Крим, та окремо щодо суден під українським 

прапором, які здійснювали заходи до портів ТОТ України АР Крим судновласники 

яких судновласники яких є резидентами та  дислокуються на підконтрольній 

території України. 

Підготовлені інформаційно-аналітичні довідки з урахуванням  даних 

технічних засобів автоматичної ідентифікаційної системи (АІС), ДУ 

“Держгідрографія”, результатами перевірок суден у портах України ДП 

“Адміністрація морських портів України”, за інформацією бази даних 

Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України та за даними 

Благодійного фонду “Майдан закордонних справ”.  

За необхідне визначено необхідність реалізації наступних заходів: 

        1.Застосування обмежувальних заходів (санкцій) до  іноземних власників 

(судновласників) суден під іноземними прапорами, які протиправно здійснювали 

заходи до  закритих портів ТОТ України АР Крим. 

       2.Притягнення до відповідальності відповідно до норм Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність»  власників (судновласників)-резидентів України 

суден під українськими прапорами, які протиправно здійснювали заходи до  

закритих портів ТОТ України АР Крим. 

       3.Заборона використання внутрішніх водних шляхів України для торговельних 

суден під прапором РФ, суден, власником або судновласником яких є громадянин 

РФ або російська юридична особа, капітаном яких є громадянин РФ, та які 

піднаглядні ФУП «Російський морський регістр судноплавства» або ФУП 

«Російський річковий регістр». 

       4.Нормативно-правове врегулювання питання удосконалення процедури 

застосування, реалізації і моніторингу санкцій з реалізацією можливості, за 

порушення  норм національного законодавства України, примусової реалізації або 
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використання в державних інтересах  заблокованого майна  належного суб’єктам до 

яких застосовано обмежувальні заходи (санкції). 

        5.Приєднання України до міжнародних стандартів техніки безпеки та охорони 

праці на морському транспорті, насамперед до Конвенції про працю в морському 

судноплавстві  2006 р. та Паризького меморандуму про взаємне порозуміння про 

контроль державою порту, активізація роботи в рамках Меморандуму про 

взаєморозуміння щодо контролю державою порту у Чорноморському регіоні. 

З проханням сприяти, в межах компетенції, реалізації вищезазначених заходів 

Представництвом у січні 2019 р. направлено листи до Міністерства закордонних 

справ України, Міністерства інфраструктури України,  та проінформовано Головне 

управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим 

 Очікуваний результат: Реалізація дієвих обмежувальних заходів (санкцій) 

спрямованих на протидію порушенню виключної морської (економічної) зони 

України  вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя 

континентального шельфу України, на які поширюється юрисдикція органів 

державної влади України. 

8.3.Сприяння протидії порушенню закритого повітряного простору 

України над ТОТ України АР Крим 
         Проблематика: Грубе систематичне  та безкарне порушення законодавства 

щодо правового режиму ТОТ України АР Крим  в частині незаконного здійснення 

авіаперевезення з використанням закритого повітряного простору над територією 

Кримського півострова та захопленого міжнародного аеропорту “Сімферополь” 

імені Султана Амет-Хана. 

         Вжиті Представництвом заходи: Представництвом проведено аналітичну 

роботу та підготовлено інформаційно-аналітичну довідку щодо авіакомпаній РФ, 

які в порушення законодавства щодо правового режиму ТОТ України АР Крим 

незаконно здійснюють авіаперевезення з використанням закритого повітряного 

простору над територією Кримського півострова та захопленого міжнародного 

аеропорту “Сімферополь” імені Султана Амет-Хана, здійснювали регулярні рейси 

до ТОТ України АР Крим в період з 1 січня по 01 жовтня 2018 року. 

Також Фондом «Майдан закордонних справ» надано Представництву  зібрану 

базу даних бортів російських авіакомпаній, які здійснювали незаконні рейси до 

закритого міжнародного аеропорту “Сімферополь” імені Султана  Амет-Хана, та їх 

подальшого пересування до аеропортів Європейського Союзу, Сполучених Штатів 

Америки та низки інших країн, що не визнають окупацію АР Крим. 

У січні 2019 р. інформацію по даному питанню направлено Міністерства 

закордонних справ України, Міністерства інфраструктури України, Державної 

авіаційної служби України та проінформовано Головне управління Служби безпеки 

України в Автономній Республіці Крим.  

 8.4.Щодо військового обліку внутрішньо переміщених осіб. 
Проблематика: На підставі аналізу нормативно-парових актів встановлено 

низку проблемних питань щодо військового обліку внутрішньо переміщених осіб, 

що має важливе значення для підвищення обороноздатності.   

Вжиті Представництвом заходи: Підвищення ефективності військового 

обліку внутрішньо переміщених осіб, можливе, зокрема, шляхом обміну даними 

між Єдиною інформаційною базою даних про внутрішньо переміщених осіб 
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Міністерства оборони України та Єдиним державним реєстром 

військовозобов’язаних Міністерства соціальної політики України. 

З даного питання Представництво звернулося до:  

-Міністерства оборони України, яким підтримано актуальність даного питання 

та необхідність обміну даними.  

-Міністерства соціальної політики України, яким щодо обміну даними 

державних реєстрів пропонується внесення змін до п. 58 постанови Кабінету 

міністрів України від 07 грудня 2016 р. № 921. 

Проведено правовий аналіз нормативно-правових актів, яким встановлено, що 

внесення змін до постанови КМУ № 921 не є доцільним.  

Встановлено, що  згідно п. 12 Порядку створення, ведення та доступу до 

відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2016 р. № 646 

Міністерство оборони України, як центральний орган виконавчої влади, має право 

на одержання актуальної та повної інформації про внутрішньо переміщених осіб з 

Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.  

Враховуючи зазначене, опрацювання питання внесення змін (доповнень), 

доцільно до п.12 постанови № 646. Щодо зазначеного Представництвом 

проінформовано Міністерство оборони України. За отримання відповіді будуть 

напрацьовані пропозиції щодо змін нормативно-правових актів.   

Очікуваний результат: Підвищення ефективності військового обліку 

внутрішньо переміщених осіб. Забезпечення належного формування Єдиного 

державного реєстру військовозобов’язаних. 

8.5.Аналіз «нормативно-правових актів» окупаційних органів влади РФ, які 

неправомірно застосовуються на ТОТ України в АРК, прийнятих у січні 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 лютому 2019 року.  

За період з 01 по 31 січня 2019 року т.зв. «державною радою республіки Крим» 

прийнято 12 так званих «законів», які підписані «главою республіки Крим» та 

«офіційно оприлюднені».  

Звернути увагу потрібно на так званий «закон» від 16 січня 2019 року  № 6565-

ЗРК/2019 Про внесення змін до статті 5.1 «закону республіки Крим Про 

адміністративні правопорушення в Республіці Крим» яким окупаційна влада Криму 

збільшує штрафи в декілька разів за адміністративні правопорушення для осіб які 

проживають на ТОТ України АР Крим. 

Так званою «радою міністрів Республіки Крим» за період з 01 по 31 січня 2019 

року прийнято 58  «постанов» та 61  «розпорядження». 

Зокрема, увагу потрібно звернути на т.зв. «розпорядження ради міністрів 

республіки Крим» від 25 січня 2019 року № 50-р «Про затвердження Плану заходів 

(«дорожньої карти») щодо приведення захисних споруд цивільної оборони 

республіки Крим в готовність до прийому укриття на 2019-2021 роки». Такі дії 

окупаційної влади можуть свідчити про підготовку до військової агресії або 

військових провокацій. 
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Також, увагу потрібно звернути на т. зв. «розпорядження» від 22 січня 2019 

року № 34-р «Про надання згоди на відчуження майна республіки Крим», 

відповідно до якого на аукціоні буде продаватись державне майно України, а саме, 

жилі та нежилі приміщення у смт. Гурзуф та міста Ялта.   

Так званим «главою республіки Крим» за період з 01 по 31 січня 2019 року 

видано 26 «укази» та 12 «розпоряджень». 

Увагу потрібно звернути на т. зв. «розпорядження» від 25 січня 2019 року № 

32-рг «Про внесення змін до розпорядження глави республіки Крим від 17 вересня 

2018 року № 423-рг», яким затверджено «план основних заходів з підготовки 

громадян, які проживають на території республіки Крим і підлягають призову на 

військову службу, з військово-обліковими спеціальностями солдатів, матросів, 

сержантів і старшин у 2018/2019 навчальному році». 

Так званим «урядом» міста Севастополя за період з 01 по 31 січня 2019 року 

прийнято 31 «постанову» та 3 «розпорядження», а т.зв. «губернатором» міста 

Севастополя видано 7 «указів» та 3 «розпорядження» 

Увагу потрібно звернути на т. зв. «указ» від 25.01.2019 № 05-УГ «Про 

нагородження відзнакою «За заслуги перед Севастополем» яким нагороджено 

Касатонова Ігоря Володимировича – ведучого аналітика групи радників начальника 

Генерального штабу збройних сил Російської Федерації (військове звання на флоті 

«адмірал»). 

9.  Організаційно-кадрова робота Представництва 
Державна політика у сфері державної служби у Представництві у січні 2019 

року 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 

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 31 січня 2019 р. складає 28 

одиниць. Вимоги стосовно дотримання співвідношення в державному органі посад 
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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 22 особи ( на рівні минулого місяця), з них 1 – особа, яка займає політичну 

посаду, 20 – 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 31 січня 2019 року у Представництві налічується 7 вакантних посад, 

з яких, 2 політичні посади та 5 посад державної служби, у т.ч. 1 – на період відпустки 

для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника. 

За результатами конкурсу та за результатами спеціальної перевірки, 

проведеної відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», до 

Представництва у січні 2019 р. прийнято 1 особу на посаду керівника служби з 

питань реінтеграції та деокупації Автономної Республіки Крим. Звільнено у 

звітному періоді, також 1 особу – головного консультанта служби міжнародних 

зв’язків Пахомову В.А. (за угодою сторін). 

 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, Представництвом у 

визначені терміни здійснено перевірку подання Пахомовою В.А. декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі 

– Декларація), за період не охоплений раніше поданими деклараціями. 

Перевірка 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 факту неподання чи несвоєчасного подання звільненим 

працівником Декларації не виявлено. 

 У січні 2019 р. відповідно до затвердженого порядку Представництвом надано 

державній службі зайнятості інформацію про зайнятість та працевлаштування 

громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за 2018 

рік.  

 З метою інформування про кількісний склад державних службовці 

Національному агентству України з питань державної служби Представництвом у 

визначені терміни подано в електронному вигляді звітність КСДС (квартальна) 

«Звіт про кількісний склад держаних службовців» за ІV квартал 2018 року.  

До Херсонського ОМВК у січні п.р. станом на 01.01.2019 Представництвом 

складено та подано для погодження звіт про чисельність працюючих та 

військовозобов’язаних. 

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 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
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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 2018 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 в 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». 

 Протягом  січня  2019 року  службою  фінансового  та матеріально - 

технічного  забезпечення,  в  повному  обсязі  та  у  визначені терміни,  підготовлено  

та  надано  наступну інформацію, а також фінансову, бюджетну, податкову та іншу 

звітність:  

 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 щодо проведених витрат Представництвом на визначену 

звітну дату;  

- «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 січня 2019 року», 

відповідно до штатної та фактичної чисельності працівників Представництва; 

- пропозиції щодо фінансування нагальних потреб для здійснення діяльності  у 

січні 2019 року, в межах затвердженого плану асигнувань; 

- уточнені розрахунки до кошторису на 2019 рік по загальному фонду 

державного бюджету, за всіма кодами економічної класифікації видатків; 

- фінансово - бюджетну звітність Представництва за 2018 рік,  у т.ч. 21 додаток 

до балансу для відображення відповідних даних у консолідованій звітності 

Державного управління справами; 
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- Звіт про виконання Паспорту бюджетної програми за КПКВК ДБ 0301010 

«Обслуговування та організаційне, інформаційно - аналітичне, матеріально - 

технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента 

України» в частині діяльності Представництва  за 2018 рік; 

- проект Паспорту бюджетної програми за  КПКВК ДБ 0301010 на 2019 рік;  

 до ГУ Державної казначейської служби України  у Херсонській області:  

- фінансово - бюджетну звітність Представництва за 2018 рік через АС  “Є- 

Звітність” , у т.ч. 13 додатків до балансу; 

- форму № 7д за окремими показниками бухгалтерського обліку станом на    01 

січня 2019 року; 

- підготовлено, для подальшої обробки інформації в електронному вигляді та 

на паперових носіях, 76 поточних   розрахунково - платіжних документи (юридичні 

та фінансові зобов’язання, платіжні доручення, реєстри) в розрізі кодів економічної 

класифікації  видатків; 

- підготовлено документи, необхідні для формування посилених сертифікатів 

відкритих ключів, для  здійснення казначейського обслуговування бюджетних 

коштів, відповідно до вимог чинного законодавства; 

 до  ГУ Державної фіскальної служби України у Херсонській області: 

- 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 на 

визначену звітну дату;  

- «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь 

фізичних осіб і сум, утриманого з них податку (форма 1ДФ) за 4 квартал 2018 року; 

- підготовлено документи, необхідні для отримання електронних довірчих 

послуг органами державної влади, відповідно до  вимог чинного законодавства;   

 до Херсонського відділення управління виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування: 

-  «Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування 

у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності» за 2018 рік; 

до ПрАТ «ЕК Херсонобленерго»: 

        звіт про обсяги спожитої електричної енергії, для контролю за встановленими  

лімітами  на послуги  електропостачання та розподілу, за січень 2019 року; 

Крім того, протягом січня, 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 та субрахунків, згідно  

затверджених  національних  положень  (стандартів) бухгалтерського обліку,  

контроль за надходженням та використанням бюджетних коштів , облік активів, 

юридичних та фінансових  зобов'язань, нарахування  амортизації (зносу), 

розрахунки за авансовими звітами на відрядження,  спожиті комунальні послуги, 

послуги зв'язку, охорони, пожежної безпеки, розрахунки із заробітної плати в 

розрізі структури виплат, з обов'язковим утриманням, повним та своєчасним 

перерахуванням до відповідних бюджетів податків, внесків, зборів та іншими 

розділами бухгалтерського обліку, а також складання  відомостей аналітичного 

обліку розрахункових операцій, меморіальних  ордерів,  «ЖУРНАЛ-ГОЛОВНОЇ» 

на поточну звітну дату. Робота здійснюється  з  використанням  програмних 
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комплексів: «Фінансові документи - МЕРЕЖА», СДО «Клієнт-Казначейство», АС 

«Є-Звітність», «М.Е.Doc. модуль «Звітність»,  системи електронного банкінгу 

«іВаnk» - дозволеним для використання в бюджетних установам програмним 

забезпеченням відповідно до  вимог, передбачених  законодавчими та 

нормативними актами, що регламентують   облікову  політику  в  державному  

секторі.  

Відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних 

коштів» на  порталі Міністерства фінансів України « Є-дата», на підставі первинних 

та  звітних документів, у визначені законодавством  терміни та обсягах, розміщена  

інформація  щодо використання Представництвом  коштів Державного бюджету за 

4 квартал 2018 року, але у зв'язку з неможливістю оформлення електронного 

цифрового підпису керівника - зазначена інформація не оприлюднена.  З цієї ж 

причини, на електронному майданчику «ProZorro», не розміщено Додаток до 

річного плану закупівель, відповідно до затверджених кошторисних призначень та 

плану асигнувань на 2019 рік, що унеможливлює, до наступного часу, укладання 

господарських договорів на отримання послуг, у т.ч. комунальних та зв’язку, для 

забезпечення сталої роботи всіх служб Представництва. 

Службою фінансового та матеріально - технічного забезпечення здійснюється 

постійний контроль за  дотриманням встановлених лімітів та нормативів при 

використанні фінансових, матеріальних та енергоресурсів. 

Протягом місяця, за дорученням керівництва, вирішувалися інші поточні 

питання щодо забезпечення діяльності Представництва, зокрема узгоджувалися 

питання щодо  отримання комп'ютерної та оргтехніки, у межах проекту Ради 

Європи  “Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень”.  

Службою фінансового та матеріально-технічного забезпечення систематично 

здійснюється моніторинг, вивчення та застосування на практиці оновленої 

законодавчої та нормативної бази з фінансових, планово-економічних та кадрових 

питань, а також з питань   бухгалтерського обліку в державному секторі, зокрема 

казначейського обслуговування, складання  фінансової та податкової звітності 

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      ІІ Розділ 

              АНАЛІТИКА, ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ. 

 

https://prozorro.gov.ua/partners
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Взаємодія Представництва. Представництвом здійснюється взаємодія з 

органами державної влади, місцевого самоврядування та громадськими 

об’єднаннями. Однак відсутність з 07 грудня 2018 р., Постійного Представника 

Президента України в Автономній Республіці Крим негативно впливає  на рівень 

залучення Представництва до розробки, прийняття та реалізації рішень щодо 

деокупації АР Крим та захисту прав внутрішньо перемішених осіб.   

Відсутність Постійного Представника у Представництві значно обмежує 

можливість проведення спільних заходів поза межами міста Херсона та 

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;  

       -затвердження штатного розпису Представництва на 2019 рік. 

 

Звернення громадян. Зменшення кількості надходження звернень у січні 2019 

р. порівняно з січнем 2018 р. на 13,8% свідчить про проведення Представництвом 

спільно з органами влади системної якісної роботи з врегулювання проблемних 

питань, які порушувалися громадянами минулого року. 

       Але на сьогодні залишається актуальним питання призначення 

(поновлення) пенсійних виплат  жителям ТОТ АР Крим. 
Звернення громадян на дії посадових осіб Пенсійного фонду України в 

Херсонській області свідчить, про значну тривалість призначення пенсійного 

забезпечення, яка зумовлена діями посадових осіб територіальних органів 

Пенсійного фонду України, зокрема, надісланням запитів до органів пенсійного 

забезпечення крани-агресора  про витребування паперових пенсійних справ, які в 

переважній більшості випадків  фізично заходяться на ТОТ України в Криму, та 

проведення розрахунку розміру пенсійного забезпечення лише після надходження 

письмової відповіді від цих органів і паперової пенсійної справи.  

Згідно ч. 2 ст. 7 Закону України  «Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України», виплата пенсій 

громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території і не 

отримують пенсій та інших соціальних виплат від уповноважених органів 

Російської Федерації, здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України. 

Порядком виплати пенсії та надання соціальних послуг громадянам України, 

які проживають на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, 

затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 234, 

визначено необхідність отримання паперової пенсійної справи, але Порядок 

призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 365,  
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не передбачено отримання паперових пенсійних справ від країни-агресора та будь-

якої взаємодії з її державними органами.  

Таким чином, органи Пенсійного фонду України не мають правових  підстав 

для здійснення запитів до пенсійних органів РФ оскільки порядок затверджений 

Постановою Кабінету Міністрів України від  2 липня 2014 р. № 234 не поширює 

свою дію на категорію осіб, які виїхали з ТОТ України в Криму до материкової 

частини України на постійне місце проживання і  мають правового статусу ВПО. 

Порядок поновлення пенсійних виплат осіб, які виїхали з тимчасово 

окупованої території України  Автономної Республіки Крим та м. Севастополя  до 

материкової частини України на постійне місце проживання і мають правовий 

статус ВПО нормативно неврегульований. 

З метою відповідного реагування Представництвом направлені листи до 

Кабінету Міністрів України та Міністерства соціальної політики України з 

проханням сприяти проведенню перевірок вищевказаних фактів та вжити 

відповідних заходів реагування.  

Також Представництвом проведено робочу нараду з керівництвом Пенсійного 

фонду України та Міністерством соціальної політики, щодо поновлення пенсійних 

виплат внутрішньо переміщеним особам, які виїхали з тимчасово окупованої 

території України в Криму. 

 В результаті проведеної наради учасники визначили за необхідне внесення 

необхідних змін до Порядку виплати пенсії та надання соціальних послуг 

громадянам України, які проживають на території Автономної Республіки Крим та 

м. Севастополя, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від  2 

липня 2014 р. № 234, та Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 8 червня 2016 р. № 365 або, в разі потреби, розроблення та введення в 

дію іншого нормативно-правового акту з метою забезпечення реалізації права на 

отримання пенсійного забезпечення для громадян України, які проживають на ТОТ 

України в Криму або з неї з урахуванням виключення необхідності у будь-якій 

взаємодії з органами пенсійного забезпечення країни-агресора. 

Представництвом запропоновано Комітету з питань соціальної політики, 

зайнятості та пенсійного забезпечення з метою забезпечення безперешкодної 

реалізації права  громадян України, які проживають на ТОТ України в Криму  або 

переселилися з неї  на пенсійне забезпечення, в межах компетенції, сприяти 

внесенню необхідних змін до чинного законодавства. 

Протидія порушенню виключної морської (економічної) зони України  

вздовж узбережжя Кримського півострова. 
За результатами аналізу даних ДП “Адміністрація морських портів України”, 

командування Військово-Морських Сил ЗС України та Благодійного фонду 

“Майдан закордонних справ” щодо використання торговельними суднами закритих 

портів на ТОТ України в Криму Представництвом вважається доцільним 

реалізувати такі заходи:  

1.Застосувати обмежувальні заходи (санкції) до іноземних судновласників, судна 

яких протиправно здійснювали заходи до  закритих портів ТОТ України АР Крим. 

2. Відповідно до норм Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»  

притягти до відповідальності українських судновласників (резиденти України), 
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судна яких протиправно здійснювали заходи до закритих портів ТОТ України АР 

Крим. 

3. Врегулювати з нормативно-правової точки зору процедуру примусової реалізації 

або використання в державних інтересах заблокованого майна належного 

суб’єктам, до яких застосовано обмежувальні заходи (санкції) за порушення норм 

національного законодавства України. 

4. Розпочати процес приєднання України до “Конвенції про працю в морському 

судноплавстві  2006 р.” та “Паризького меморандуму про взаємне порозуміння про 

контроль державою порту”. 

Щодо морекористування, та заходів до закритих морських портів на ТОТ 

України в Криму 

Незважаючи на деяке зменшення напруження навколо Керченської протоки та 

зменшення часу очікування суднами дозволу на її прохід у січні 2019 року, 

ймовірність повного та раптового блокування судноплавства у напрямку портів 

України в Азовському морі залишається високою.  

З метою мінімізації економічних втрат від припинення перевалки вантажів 

через порти України в Азовському морі, в разі впровадження РФ повної блокади 

Керченської протоки, пропонується завчасно розробити низку заходів для 

переорієнтування вантажопотоків на українські порти у Чорному морі.  

Щодо постачання води та сировини до  ТОТ України в Криму 

Питання функціонування насосної станції на мисі Кутара у Новотроїцькому 

районі Херсонської області потребує внесення відомостей про кримінальне 

правопорушення до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 

правоохоронними органами Херсонської області та розслідування як за фактом 

незаконного постачання сировини на ТОТ України АР Крим так і незаконного 

користування надрами. 

Воєнно-політична обстановка навколо окупованого Криму залишається 

напруженою, стабільною. Ознак безпосередньої підготовки угруповання ЗС РФ до 

наступальної операції не виявлено. Бойова підготовка окупаційних військ в Криму 

зосереджена на відпрацюванні планових заходів та підтриманні бойової готовності 

до негайного застосування чергових сил.  

Доцільно продовжити удосконалення з’єднань і частин ЗС України на 

Кримському напрямку шляхом проведення активної бойової підготовки, оснащення 

підрозділів новими зразками бойової техніки, а також зосередити зусилля 

розвідувальних органів України на виявлені ознак безпосередньої підготовки ЗС РФ 

до наступу на Південному напрямку.  

        Суспільні процеси на ТОТ України АР Крим. Для січня 2019 року 

характерним стало продовження російською окупаційною владою репресивної 

діяльності у відношенні організацій та окремих осіб, які відмовились співпрацювати 

із незаконною владою Криму; заміна частини керівників установ регіону вихідцями 

із міст Росії; використання наявних повноважень для задоволення власних 

фінансових інтересів, ігноруючи інтереси населення. 

Результатом неефективної діяльності окупаційної влади стало домінування у 

січні п.р. негативних явищ, які провокували соціальну напругу: 

-продовження утисків права на свободу совісті та віросповідання;  
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