
ЗАЯВА 

Комітету Верховної Ради України 

з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово 

окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та 

Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних 

меншин і міжнаціональних відносин до Дня спротиву окупації 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя  

26 лютого 2022 року 

26 лютого Україна відзначає День спротиву окупації Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя, встановленого Указом Президента 

України №58/2020 від 26 лютого 2020 року. 

У цей день вісім років тому у Сімферополі під будинком кримського 

парламенту відбувся організований Меджлісом кримськотатарського народу 

масовий мітинг проти намірів відділити Крим від України. З того часу 26 

лютого стало для України символом опору окупації. 

З початку окупації Російська Федерація проводить злочинну політику 

колонізації й асиміляції півострова. Це здійснюється через системні порушення 

прав людини, обмеження національних, культурних, релігійних прав етнічних 

українців та кримських татар. Придушується свобода слова, знищено незалежні 

ЗМІ. Ті, хто має мужність протистояти окупації, зазнають жорстоких репресій.  

З 2014 року було задокументувало 43 випадки насильницьких зникнень у 

Криму. За інформацією неурядових правозахисних громадських організацій 

щонайменше 117 осіб позбавлені свободи державою-окупантом за політичними 

мотивами та перебувають у місцях позбавлення волі.  Внаслідок тимчасової 

окупації Російською Федерацією частини території України - Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя, понад 52 000 громадян України були 

вимушені переселитися в інші регіони України. 

Продовжується примусовий призов громадян України, які проживають на 

тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя, до збройних сил та інших військових формувань Російської 

Федерації, що є воєнним злочином, жертвами якого на цей момент стали 

щонайменше 34 000 громадян України. Півострів, який до окупації був відомий 

як курортна зона України, перетворено на російську військову базу, що 

становить загрозу не лише для України. 

Прийняття Верховною Радою України законів України: «Про соціальний і 

правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої 

свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей», «Про 

корінні народи України», «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону 

України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості 

здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» 

та внесення змін до деяких законодавчих актів України», «Про внесення змін до 



деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного 

кримінального та гуманітарного права» є важливим кроком  в напрямку 

відновлення порушених прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а 

також досягнення головної мети – деокупації Криму. 

Окупацією Криму зруйновано систему міжнародного права, яку було 

встановлено після Другої світової війни. Започаткування діяльності Кримської 

платформи  є ключовим зовнішньополітичним інструментом консолідації 

міжнародних зусиль, спрямованих на деокупацію та відновлення 

територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних державних 

кордонів. Це новий консультативний та координаційний формат, ініційований 

Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на 

окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам та посилення 

міжнародного тиску на Росію.  

Враховуючи викладене, підкреслюючи важливість розбудови 

національного законодавства у військово-політичній, економічній, екологічній, 

культурній, релігійній та інших сферах щодо подолання наслідків збройної 

агресії Російської Федерації та припинення тимчасової окупації Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя, Комітет Верховної Ради України з 

питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих 

територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки 

Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних 

відносин: 

засуджує політику Російської Федерації як держави-окупанта: 

щодо переслідувань на тимчасово окупованій території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя осіб за політичними мотивами; 

щодо штучної зміни демографічного складу населення тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, 

насильницької паспортизації та примусу до отримання російського 

громадянства; 

щодо порушення прав корінних народів, у тому числі права на свободу 

віросповідання та збереження культурної спадщини, зокрема руйнівних дій 

стосовно Комплексу Ханського палацу у місті Бахчисарай; 

щодо фактичної ліквідації навчання українською та кримськотатарською 

мовами в навчальних закладах на тимчасово окупованій території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя; 

щодо незаконного призову громадян України до служби у збройних силах 

та інших військових формуваннях Російської Федерації; 

щодо розбудови на тимчасово окупованій території Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя мережі російських військово-патріотичних 

організацій та мілітаризацію півострова; 

наголошує на необхідності відновлення прав і свобод осіб, які порушено 

внаслідок тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя. 



Російська Федерація як держава-окупант є відповідальною за порушення 

визначених Конституцією та законами України прав і свобод людини і 

громадянина на тимчасово окупованих територіях. 

Переконані, що тільки політична згуртованість, ідейна єдність і спільне 

розуміння мети допоможуть нам вибудувати правильні та зважені кроки щодо 

повернення нашої території! 

 

Крим був, є і буде українським! 

 


