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Щодо запиту про доступ 

до публічної інформації

У зв’язку із Вашим запитом про доступ до публічної інформації від 
19 жовтня 2021 р. інформуємо про наступне:

1. Чорноморську безпекову конференцію заплановано провести у 
лютому 2022 року. З огляду на існуючі вимоги щодо запобігання поширенню 
короновірусної хвороби (COVID 2019) передбачається обмежене коло 
учасників заходу, яке буде чітко визначено ближче до дати проведення 
конференції з урахуванням епідеміологічної ситуації в Україні. У цьому зв’язку 
на даний момент списки іноземних експертів, яких доцільно запросити на 
цей захід, знаходяться у стадії розробки.

2. На постійній основі здійснюються заходи політико-дипломатичного 
реагування на порушення з боку Російської Федерації суверенних прав 
України у Чорному та Азовському морях, включаючи незаконні заходження 
суден під російським прапором до закритих Україною морських портів на 
тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. 
Севастополь, використання закритого Україною повітряного простору над 
цією територією повітряними суднами російських авіакомпаній, здійснення 
російськими службами протиправних зупинок та оглядів невійськових суден, 
що прямували із/до портів України через Керченську протоку. Зокрема, МЗС 
України, з урахуванням інформації компетентних органів, офіційно 
(дипломатичними нотами) висловлює протест з вимогою припинення 
Російською Федерацією таких протиправних діянь, що грубо порушують 
принципи та норми міжнародного права. У цьому контексті висловлюється 
заклик до Російської Федерації неухильно дотримуватись її міжнародно 
правових зобов’язань, у тому числі за Конвенцією ООН з морського права 
1982 року, Конвенцією про міжнародну цивільну авіацію 1944 року (Чиказька 
конвенція) тощо, а також виконувати вимоги резолюцій Генеральної Асамблеї 
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ООН, якими підтверджено територіальну цілісність України у її міжнародно 
визнаних кордонах, а також незмінність статусу Автономної Республіки Крим 
і м. Севастополь як невід’ємних частин території України (A/RES/68/262 від 
27.03.2014, A/RES/71/205 від 19.12.2016, A/RES/72/190 від 19.12.2017, 
A/RES/73/194 від 17.12.2018, A/RES/73/263 від 22.12.2018, A/RES/74/17 від 
09.12.2019, A/RES/74/168 від 18.12.2019, A/RES/75/29 від 07.12.2020 та 
A/RES/75/192 від 16.12.2020). У цьому контексті важливу роль відіграють 
політико-дипломатичні зусилля України у рамках провідних міжнародних 
організацій, спрямовані на припинення протиправних діянь Російської 
Федерації проти суверенітету України. Міжнародні організації, до сфери 
компетенції яких входять питання глобальної і регіональної безпеки, у тому 
числі ООН, ЄС, НАТО, Ради Європи, ЮНЕСКО, ухвалили базові політичні 
рішення щодо підтримки територіальної цілісності України, засудження 
окупації Криму і невизнання спроби його анексії.

З метою налагодження системної взаємодії України з НАТО з питань 
посилення безпеки Чорноморського регіону в квітні 2019 року, за 
відповідним рішенням Північноатлантичної ради, було започатковано 
Чорноморський пакет, який включає низку спільних заходів за участі Військо-
морських сил НАТО та України, спрямованих на зміцнення та посилення 
безпеки у Чорному морі за визначеним командуванням обох сторін цільовим 
планом дій в конкретно взяті часові проміжки, відповідно до розвитку та змін 
оперативної обстановки в регіоні. У квітні 2020 року Альянсом було ухвалене 
окреме рішення щодо розроблення Додаткових заходів Чорноморського 
пакету, які доповнили та розширили окремі напрямами взаємодії, зокрема у 
частині обміну інформацією та плануванні заходів зі спільної підготовки 
союзників та партнерів, зокрема України. 13-17 вересня 2021 р. Україна і НАТО 
провели спільні командно-штабні навчання «Непорушна стійкість 2020» у 
Чорному морі, одним із стратегічних напрямків яких стала «Морська 
безпека» та зокрема, захист критичної інфраструктури від гібридних загроз. У 
ході навчань, зокрема, українською стороною було успішно відпрацьовано 
цей напрям та здобуто необхідний досвід, важливий для організації 
ефективної протидії триваючій російській агресії.

3. У 2014 році 100 країн світу підтримали резолюцію Генеральної 
Асамблеї ООН «Територіальна цілісність України» (A/RES/68/262), якою 
підтвердили суверенітет і територіальну цілісність України в межах її 
міжнародно визнаних кордонів. Авторами цієї постанови виступили 
Німеччина, Канада, Коста-Рика, Литва, Польща та Україна. Згодом до 
співавторства долучилася ще велика кількість країн, серед яких Австралія, 
Австрія, Бельгія, Хорватія, Чехія, Данія, Естонія, Франція, Грузія, Швеція, 
Туреччина, Велика Британія, США, Ісландія, Італія, Японія, Норвегія.  

23 серпня 2021 року у Києві відбувся інавгураційний саміт Кримської 
платформи - міжнародного формату, який Україна створила задля 
консолідації зусиль з деокупації Криму. 46 держав та міжнародних 



організацій продемонстрували свою підтримку територіальної цілісності 
України: Австралія, Австрія, Албанія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, 
Греція, Грузія, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, 
Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Нова 
Зеландія, Норвегія, Північна Македонія, Польща, Португалія, Румунія, 
Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, 
Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швейцарія, Швеція, Японія, ЄС, НАТО, Рада 
Європи та ГУАМ. Учасниками було прийняту Спільну Декларацію учасників 
Міжнародної Кримської Платформи (більш детально за посиланням:  
https://mfa.gov.ua/news/spilna-deklaraciya-uchasnikiv-mizhnarodnoyi-
krimskoyi-platformi).

Ключові міжнародні партнери України, у тому числі ЄС, США, Канада, 
Австралія, Японія, прийняли «кримські» пакети санкцій проти РФ та 
представників незаконної окупаційної адміністрації Криму, що забезпечує 
політичний і економічний тиск на державу-окупанта та ускладнює 
функціювання окупаційного режиму на півострові.

Європейський Союз є надзвичайно важливим партнером України в 
протистоянні російській агресії. В порядку реагування на кричущі порушення 
Росією норм міжнародного права – окупацію Кримського півострова та 
навмисну дестабілізацію України – в березні 2014 року Європейський Союз 
запровадив політику невизнання спроби незаконної анексії Криму Росією та 
ввів санкції проти осіб, які своїми діями підірвали чи поставили під загрозу 
територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. У подальшому – 
у 2015-2021 роках – Рада ЄС, регулярно оцінюючи ситуацію, ухвалювала 
рішення про продовження строків дії усіх пакетів санкцій щодо Російської 
Федерації (персональні санкції у зв’язку з діями, що підривають чи 
загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України; 
санкції у зв’язку зі спробою анексії Криму та м. Севастополь; 
економічні/секторальні санкції, запроваджені у зв’язку з дестабілізацією 
Росією ситуації в Україні) та розширення санкційних списків. Персональний 
санкційний список ЄС є спільним для Криму і Донбасу. 11 жовтня 
2021 року Рада ЄС включила до списку персональних санкцій вісім 
представників російської окупаційної адміністрації в АР Крим. Станом на 
жовтень 2021 року режим персональних санкцій ЄС за дії, що підривають та 
загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, 
поширено на 185 фізичних осіб та 48 організацій.

Більше інформації про тимчасову окупацію АР Крим та м. Севастополь 
можна знайти на сайті: https://crimea-platform.org/analysis.
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