
Термінова резолюція «Про дестабілізуюче нарощування військових сил 
РФ навколо України, на тимчасово окупованій території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя, Україна, в Чорному та 
Азовському морях»

1.Відзначаючи резолюції Парламентської асамблеї ОБСЄ «Щодо очевидних, 
грубих та невиправлених порушень Гельсінських принципів Російською 
Федерацією» (2014 р.), «Щодо продовження очевидних, грубих та 
невиправлених порушень Російською Федерацією зобов’язань у межах ОБСЄ 
та міжнародних норм» (2015 р.), «Щодо виконання Гельсінських принципів у 
міждержавних відносинах у межах ОБСЄ» (2015 р.), «Щодо порушень прав 
людини та основоположних свобод в Автономній Республіці Крим та місті 
Севастополь» (2016 р.), «Щодо відновлення суверенітету та територіальної 
цілісності України» (2017 р.), «Щодо продовження порушень прав людини та 
основоположних свобод в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь 
(Україна)» (2018 р.), «Щодо мілітаризації Російською Федерацією тимчасово 
окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, 
Чорного та Азовського морів» (2019 р.), 

2. Беручи до уваги резолюцію Генеральної Асамблеї ООН 68/262 від 27 
березня 2014 року «Територіальна цілісність України», резолюції Генеральної 
Асамблеї ООН 71/205 від 19 грудня 2016 року, 72/190 від 19 грудня 2017 року, 
73/263 від 22 грудня 2018 року, 74/168 від 18 грудня 2019 року, 75/192 від 16 
грудня 2020 року «Ситуація щодо прав людини в Автономній Республіці Крим 
та місті Севастополь, Україна», та резолюції Генеральної Асамблеї ООН 
73/194 від 17 грудня 2018 року, 74/17 від 9 грудня 2019 року, 75/29 від 7 грудня 
2020 року «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополь (Україна), а також деяких районів Чорного та Азовського морів»,

3. Глибоко занепокоєна поведінкою Російської Федерації у вигляді 
широкомасштабних навчань без попереднього повідомлення на кордоні з 
Україною у квітні 2021 року у спосіб, який суперечить букві та духу 
Віденського Документу 2011 року щодо заходів, спрямованих на посилення 
довіри та безпеки, які водночас супроводжувалися агресивною риторикою та 
ескалацією насильства в зоні конфлікту на сході України, та лише частковим 
виведенням військ і військового оснащення Росії після завершення військових 
навчань, 

4. Занепокоєна численними збройними провокаціями з боку незаконних 
військових формувань, які підтримуються Росією, кількість яких, як 
підтверджено доповідями Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ до 
України, значно зросла за останні тижні вздовж всієї лінії зіткнення у 
Донецькій та Луганській областях України, підриваючи безпеку та захист 
цивільного населення на територіях, охоплених конфліктом, 



5. Засуджуючи тимчасову окупацію Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополь Російською Федерацією, а також масштабне нарощування 
військової присутності на території окупованого півострову і навколо нього, 
зокрема повітряних засобів, оснащених ядерною зброєю, здатних нести ядерні 
ракети і проведення військових навчань у квітні 2021 року, що передбачали 
передислокацію додаткових військових підрозділів, зброї й техніки Збройних 
сил Російської Федерації, та засуджуючи триваючі процеси вербування та 
примусового призову на військову службу на території окупованого 
півострова всупереч нормам міжнародного гуманітарного права,

6. Занепокоєна посиленням військової діяльності Російської Федерації в 
Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці, зокрема 
додатковим переміщенням військових кораблів з Північного і Каспійської 
флотів та перешкоджанням законній реалізації прав і свобод щодо вільного 
судноплавства відповідно до чинних норм міжнародного права, 

Парламентська Асамблея ОБСЄ: 

7. Рішуче закликає Російську Федерацію до припинення незаконної окупації 
Криму, виведення військ, зброї, військової техніки, розташованої на території 
окупованого півострову без згоди приймаючої держави, припинити триваючі 
кампанії вербування та примусового призову на військову службу, і, 
відповідно, підкреслює невідкладність негайного виведення всіх додаткових 
військових підрозділів, зброї, обладнання, кораблів, передислокованих у Крим 
та його територіальні води внаслідок масштабних військових навчань, 
проведених Російською Федерацією в квітні 2021 року, 

8. Закликає Російську Федерацію доброчесно виконати свої зобов’язання, 
передбачені Віденським документом 2011 року, зокрема з огляду на 
заплановані масштабні військові навчання «ЗАПАД-2021», і діяти згідно із 
Розділом ІІІ Віденського документу 2011 року «Механізми зниження ризику», 
на який посилається Україна, шляхом вжиття необхідних заходів із 
забезпечення прозорості військових навчань, які відбулися у квітні 2021 року, 

9. Закликає Російську Федерацію скасувати всі обмеження свободи 
судноплавства в Чорному та Азовському морях, а також через Керченську 
протоку, негайно скасувати своє рішення стосовно впровадження обмежень у 
межах окремих ділянок Чорного моря, в тому числі підходів до Керченської 
протоки, згідно з чинними нормами міжнародного права, зокрема 
положеннями Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 
року,

10. Підтримує та рішуче відстоює застосування всіх інструментів і механізмів 
ОБСЄ, зокрема СММ з огляду на дію її мандату по всій території України, 
задля ретельного моніторингу та надання регулярних звітів щодо ситуації в 



питаннях безпеки на тимчасово окупованій території Криму, Україна, 
включаючи незаконну військову діяльність і кампанії з примусового призову 
на військову службу та перешкоджання в доступі до українських портів у 
регіоні Чорного та Азовського морів.
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