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РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ПРАВ ЛЮДИНИ

Звіт про діяльність



Список скорочень

RCHR (РЦПЛ) - Регіональний центр прав людини 
АРК - Автономна Республіка Крим 
БПД - Безоплатна правова допомога 
ВПО - Внутрішньо переміщені особи 
ЄКПЛ - Європейська конвенція про права людини 
ЄСПЛ - Європейський суд з прав людини 
КПЛ ООН - Комітет з прав людини Організації Об’єднаних Націй 
МКС - Міжнародний кримінальний суд 
НААУ - Національна Асоціація Адвокатів УкраЇни 
ООН - Організація Об’єднаних Націй 
ПЦУ - Православна церква України 
РФ - Російська Федерація 
УГСПЛ - Українська Гельсінська спілка з прав людини 
УФПД - Українська фундація правової допомоги 
ХПГ - Харківська правозахисна група
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ПРО RCHR
ХТО МИ 

МІСІЯ 

Регіональний центр прав людини (RCHR) – це
неприбуткова громадська організація, що
займається пошуком правового вирішення проблем
кримчан, що постраждали від міжнародного
збройного конфлікту з РФ. А ще RCHR – це
адвокати, юристи, правозахисники та активісти. Це
переселенці з Криму й не тільки, яким не байдужі
долі жертв окупації та які відстоюють права людини
незважаючи ні на що. Навіть якщо це окупація. А
особливо, якщо це окупація одного з українських
регіонів – Криму.
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Ми протидіємо російській окупації Криму.  
Ми відстоюємо права постраждалих внаслідок окупації. 
Ми створюємо нові стандарти забезпечення права на правду. 

ЛОЗУНГ
Правозахист. Аналітика. Крим.

Правозахист
Аналітика
Адвокація
Просвітництво/освіта
Законотворчість

МЕХАНІЗМИ



КРИМ 2020.
ГОЛОВНІ ПОДІЇ



Пандемія COVID-19 Через пандемію в усьому світі
загострилася ситуація з
дотриманням прав людини.
Особливо це відобразилось на
окупованому Криму. Ті групи
населення, які вже перебували у
вразливому становищі,
постраждали ще більше.

Крим без ВОДИ

Проте, Крим може самостійно забезпечувати себе питною водою для задоволення потреб
населення. Але окупаційна влада використовує джерела не за призначенням, в тому числі на свої
воєнні потреби, вичерпуючи запаси питної води, сформовані природними стоками. В багатьох
районах Криму почались відключення, вода подається по графіку. 
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В першу чергу це стосується дітей, жінок, людей з інвалідністю та ув'язнених. Досі мають місце
численні обмеження пересування між півостровом і материковою Україною. Росія використовує
пандемію COVID-19 для посилення тиску в Криму.

Раніше Україна забезпечувала
до 85 відсотків потреб Криму в
прісній воді, що поставлялась
через Північно-Кримський
канал. Зараз для кримчан
дніпровська вода недоступна.

Указ Президента РФ № 201
від 20.03.2020 року

Іноземним громадянам, особам
без громадянства та іноземним
юридичним особам заборонили
мати у власності землю
практично на всій території
Кримського півострову, оскільки
більшість районів АР Крим та
міста Севастополь віднесли до
прикордонних земель, на яких
земельними ділянками можуть
володіти лише громадяни РФ.

Цей указ фактично позбавляє права власності тих українців, що встигли написати офіційну
відмову від нав'язуваного громадянства РФ, а ті, хто не відмовившись за встановленою РФ
процедурою, жили без отримання російського паспорту, остаточно поставлені перед питанням:
взяти паспорт держави-окупанта або залишитись без майна. 



Тепер пряма заборона відчужувати частину
території РФ (яким там вважають і Крим)
закріплена в основному законі держави-окупанта. 
За відчуження частини території загрожує до 10
років ув’язнення, введено адміністративну
преюдицію по відношенню до публічних закликів,
спрямованих на порушення «територіальної
цілісності» держави. Казати на окупованій
території, що «КРИМ- це УКРАЇНА» стає все
небезпечніше.

 Поправки до Конституції РФ
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Триваючі переміщення
українських в'язнів

Переслідування на
релігійному грунті

Зміна демографічного стану
півострова

В порушення норм міжнародного
гуманітарного права, Російська Федерація
продовжує депортацію українських
громадян з окупованого Криму в колонії на
території РФ. В переважній більшості вони
переміщуються в кліматичні зони з більш
суворим кліматом, на значну відстань від
родичів ув'язнених. Також фіксуються
численні випадки неналежного надання
медичної допомоги ув'язненим та їх
загибель в стінах російських колоній. 

Посилилась кількість переслідувань за релігійні
переконання. Винесено вироки по справах різних
груп Хизб ут-Тахрір, продовжуються обшуки у
активістів руху. Зафіксовано нові випадки
ущемлення в Криму Православної церкви
України (рішення про знесення храму ПЦУ в
м.Євпаторія, виселення з Кафедрального собору
святих рівноапостольних кн. Володимира та
Ольги в м.Симферополь), продовжується
переслідування "Свідків Ієгових". 
 

На півострові продовжуються застосування
різних форм переміщень: окрім
переміщення в'язнів, відбувається
видворення з Криму осіб, що перебувають
там на законних підставах, на підставі
судових рішень, потік ВПО не зменшується,
на півострові панує атмосфера страху
переслідувань. Посилюються темпи
колонізації півострова громадянами РФ. 



КРИМ 2020. 
МІЖНАРОДНА ОЦІНКА



Report by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
(OHCHR) in the Administration of Justice in Conflict- Related Criminal Cases in
Ukraine April 2014 – April 2020   

 Numerous violations in criminal proceedings in the occupied territories were
recorded: re-application of criminal law, persecution for religious beliefs, violation of
the right to a fair trial, intimidation, and pressure on defenders. There is also
concern about the actions of state defenders provided by the Russian Federation,
who do not act in the interests of defense.

Report on the human rights situation in Ukraine (16 November 2019–15 February
2020) A/HRC/43/CRP.7 

Among the violations are mentioned: forcible conscription into the armed forces of the
occupying State, application of penalties for evasion of service, forced displacements,
deportations, restrictions on freedom of movement in the temporarily occupied territory of
Crimea.

Тематичний доклад Управління Верховного Комісара ООН по правам
людини стосовно впливу пандемії COVID-19 на права людини в Україні

Повідомлено про численні обмеження через пандемію прав затриманих на
стадії досудового слідства, що тримаються в Сімферопольському СІЗО No. 1.
Зафіксовано повідомлення про перезавантаження СІЗО, недопуск до
затриманих адвокатів та родичів. 
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Резолюція ГА ООН A/RES/75/29. Проблема мілітаризації Автономної
Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, а також районів Чорного та
Азовського морів
 
ГА ООН закликала РФ негайно та повністю вивести свої
війська з Криму та припинити тимчасову окупацію території України.07

.12
.20
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https://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Countries/UA/Ukraine-admin-justice-conflict-related-cases-en.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
https://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Countries/UA/Ukraine-admin-justice-conflict-related-cases-en.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
https://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Countries/UA/Ukraine-admin-justice-conflict-related-cases-en.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session43/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session43/Documents/A_HRC_43_CRP7_EN.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session43/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session43/Documents/A_HRC_43_CRP7_EN.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
https://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Countries/UA/Ukraine_COVID-19_HR_impact_EN.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
https://undocs.org/ru/A/RES/75/29


Звіт про дії по попередньому вивченню ситуацій в 2020 році 
Офісу Прокурора МКС

Завершено попереднє вивчення ситуації в Україні, зроблено висновок про
дотримання критеріїв для порушення розслідування в частині предметної юрисдикції,
прийнятності та інтересів правосуддя.

Резолюція ГА ООН A/RES/75/192. Положення в області прав людини в
Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна
   

   
ГА ООН підкреслює, що Росія використовує пандемію COVID-19 для введення
невиправданих обмежувальних заходів на півострові, посилюючи репресії
проти населення, зокрема шляхом залучення ФСБ. Окрім того, ГА ООН
висловила глибокі занепокоєння з приводу будівництва об'єктів
інфраструктури, яке супроводжується експропріацією земель, знесенням
будинків і виснаженням природних та сільськогосподарських ресурсів, з
метою змінити демографічну структуру Кримського півострова з порушенням
норм міжнародного гуманітарного права.  Такі дії, спрямовані на зміну
демографічної структури населення Кримського півострова та подавлення
національної ідентичності були засуджені у згаданій Резолюції
представниками 64 держав-членів ООН.
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A/HRC/44/21 19.06.2020  
Report of the Secretary-General* "Situation of human rights in the Autonomous Republic of
Crimea and the city of Sevastopol, Ukraine"

 
A/75/334 01.09.2020 
Situation of human rights in the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol,
Ukraine Report of the Secretary-General

A/HRC/43/35 Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights about Integrity
of the judicial system

А також:
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https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2020-PE/2020-pe-report-ukr-rus.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2020-PE/2020-pe-report-ukr-rus.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2020-PE/2020-pe-report-ukr-rus.pdf
https://undocs.org/ru/A/RES/75/192
https://undocs.org/ru/A/RES/75/192
https://undocs.org/en/A/HRC/44/21
https://undocs.org/en/A/HRC/44/21
https://undocs.org/en/A/HRC/44/21
https://undocs.org/en/A/75/334
https://undocs.org/en/A/75/334
https://undocs.org/en/A/75/334
https://undocs.org/en/A/HRC/43/35


ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА К1

ПОДІЇ ВСЕРЕДИНІ RCHR
КОНСУЛЬТАЦІЇ
ЮРИДИЧНИЙ ЗАХИСТ
АНАЛІТИКА
АДВОКАЦІЯ

ПОДГОТОВЛЕНО
ОТДЕЛОМ МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ

ДІЯЛЬНІСТЬ



Національна правозахисна премія  

Адвокат Регіонального центру прав
людини Роман Мартиновський
отримав Національну правозахисну
премію за особистий внесок у захист
прав людини у 2020 році. 

Зміни в керівництві

ПОДІЇ ВСЕРЕДИНІ RCHR
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Для розробки операційного та стратегічного планів організація почала
співпрацю з залученням пана Сергія Гвоздьова. Перші робочі зустрічі
проводилися в офлайн форматі. Через початок карантинних обмежень
роботу переведено в онлайн режим: проведено близько 5 онлайн зустрічей
з паном Гвоздьовим та працівниками організації, паралельно - робота
всередині команди (з залученням аналітиків, юристів та експертів) –
проведено близько 10 онлайн сесій. 
Наразі організацією розроблено стратегічний план на 2020-2023 роки, який
було передано на затвердження керівних органів.

Розробка планів  



Політика про управління персоналом;
Порядок проведення закупівель;
Положення про конфлікт інтересів; 
Фінансово-адміністративні правила; 
Положення про ведення правозахисної діяльності організації.

Порядок замовлення та проведення зовнішнього незалежного 

Екологічна політика Організації;
Міні-посібник з проведення навчальних та просвітницьких заходів Організації;
Посібник з підготовки тематичних оглядів Організації;
Положення щодо залучення волонтерів та стажерів до діяльності Організації;
Положення про стратегічне та фінансове планування та контроль Організації;
Положення про зовнішній аудит;
Положення про систему моніторингу й оцінки результатів діяльності Організації.

ОНОВЛЕНО наступні політики та положення Організації:

 
РОЗРОБЛЕНО НОВІ політики/посібники/положення:

рецензування/оцінювання продуктів Організації;

       Додатково, в Організації започатковано практику щорічного аудиту. 

Open Society Fellows Online Training "Action research. Visualisation. Effective writing"
provided by the Hertie School  June 2020

OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)
Communication Training for Human Rights Defenders
9 N o ve mb e r -1 2  N ov e m be r 2 0 2 0

International School Human Rights School for Young Activists 20-21 / Международная
школа по правам человека для молодых активистов 20-21

Наша команда постійно вдосконалює рівень своїх знань. Зокрема,
в 2020 році ми пройшли наступні курси:

Навчальний курс «Захист прав людини в умовах збройного конфлікту» 

Онлайн-курс «Управління в кайф» від Марії Насєдкіної 

Онлайн-курс з права СОТ, організований ELSA Ukraine

Навчання

Політики
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Тренінг TTDI із оцінки впливу діяльності аналітичних центрів, TTDI grantees meeting

Заходи в рамках інституційної підтримки аналітичних центрів від МФ "Відродження"



НАДАНО ЗА РІК

КОНСУЛЬТАЦІЙ> 240

Основними темами звернень були: Також частими були питання:

•порушення громадянських, 
економічних, соціальних, сімейних прав;

•порушення права на свободу 
пересування;

•питання порушення прав власності;

•порушення житлових прав;

•незаконне переміщення ув’язнених з 
території Криму на територію РФ;

•питання про порядок відбування 
покарання ув’язненими, засудженими 
до позбавлення волі, в тому числі про 
переведення для відбування покарання 
на територію України;

•питання про відновлення матеріалів 
кримінальних проваджень на території 
України;

•про порядок перетину 
адміністративного кордону 
між Кримом і материковою 
частиною України; 

•про оформлення документів 
(свідоцтва про народження, 
паспорта, документів на 
спадщину); 

•про повернення грошових 
коштів з депозитних рахунків 
в банках, які функціонували 
на території Криму до окупації;  

•питання, пов’язані зі зверненням
в ЕСПЛ, КПЛ ООН, МКС для
захисту порушених прав.  
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ЮРИДИЧНИЙ ЗАХИСТ

    8
 

Подання 8 скарг до Європейського суду прав людини (ЄСПЛ)

СКАРГИ ДО КПЛ ООН
Подання 7 скарг до Комітету ООН з прав людини (КПЛ ООН) 

На основі аналітичних продуктів організації спільно з ПАРК було
підготовано та подано 2 повідомлення до МКС щодо внутрішньо
переміщених осіб (січень 2020) та щодо права власності (серпень 2020). 

ПОДАНИХ СКАРГ ДО ЄСПЛ

    7
 

    2
 

    ПОВІДОМЛЕННЯ ДО МКС
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АНАЛІТИКА
Створено «Кримський звіт»

"Кримський звіт" - це єдиний консолідований документ, який
допоміг проаналізувати "кримський ринок", зробити висновки щодо
тем: 
(1) над якими працює декілька організацій,
(2) які є недостатньо висвітленими або потребують залучення
додаткових ресурсів чи механізмів,
(3) над якими не працює жодна з організацій.

За останні 6 років окупації робота громадського сектору покриває
різні аспекти та теми пов’язані з окупацією півострова. 
В той же час не завжди громадські організації, які працюють з темою
Криму, знають про діяльність та продукти інших акторів на цьому
полі. Відсутність поінформованості між окремими акторами може
погано впливати на ефективність та системність роботи із
просування і дотримання прав людини у зв'язку з окупацією
півострова. Звідси випливає потреба систематизувати інформацію
про роботу громадських організацій, які працюють над подоланням
наслідків окупації.

На думку авторів дослідження систематизація цієї інформації
сприятиме покращенню комунікації між основними акторами та
підвищенню ефективності роботи громадського сектора з питань
пов’язаних із окупацією Криму.
У дослідженні аналізується діяльність громадських організацій, які
працюють як на підконтрольній, так і на непідконтрольній території
України, міжнародних організацій та російських правозахисних
організацій, чия діяльність пов’язана із захистом прав людини на
території тимчасово окупованого Криму.
Дослідження проводилось у березні – травні 2020 року. Перший
етап дослідження, а саме збір інформації та комунікація з
представниками організацій, відбувався в березні – квітні 2020 року.
Другий етап дослідження (систематизація та опрацювання
інформації отриманої під час дослідження) відбувався у травні 2020
року.
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Доповідь, присвячену проблемі примусового
переміщення людей з Криму в контексті прав
людини, перекладено російською мовою. 

Концепт«примусового» або «вимушеного»
переміщення в цій доповіді охоплює різні поняття:
він позначає висилку та інші аналогічні випадки
прямого і насильницького виселення людини з
території, а також включає в себе ситуації, коли
особа вимушена покинути своє звичне місце
проживання через переслідування, ризик або
фактичне порушення її прав, або ж через загальну
обстановку порушень прав людини, страху і
незахищеності, створених репресивною політикою і
практикою держави. В останньому випадку, хоча
переміщену особу не вивозять з території держави
силою і їй не наказують покинути територію
рішенням державного органу (як у випадку вислання
або примусового видворення), рішення особи виїхати
не є щирим. Держава може не мати намір вигнати
людину, але дії влади все ж можуть привести до
того, що особа буде змушена покинути територію,
що знаходиться під контролем. Вимушена міграція
часто є результатом порушень прав людини в
державі або на території. У той же час саме по собі
насильницьке переміщення може призвести до
порушень прав цих переміщених осіб. Ці аспекти
вимушеної міграції і розглядаються в цій доповіді.
Тепер доступна російською.

З метою допомоги ув'язненим та 
їх родичам створено Бланки звернень 
про сприяння в передачі осіб 
компетентним органам України 
для відбуття кримінального покарання
на підконтрольній території. 

 

АНАЛІТИКА

 Зроблено переклад доповіді 
«Кримський прецедент. Вимушене переміщення з Криму в контексті прав людини"
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Оновлено один з ключових розділів тематичного огляду Крим без правил «Нав’язане
громадянство» - «Обзор международно-правовых актов, затрагивающих тему гражданства»;

https://krymbezpravil.org.ua/instructions/blanky-obrashchenyy-o-sodeystvyy-v-peredache-lytsa-kompetentn-m-vlastiam-ukrayn-dlia-otb-vanyia-uholovnoho-nakazanyia/


Експерти RCHR долучились до створення
дослідження УГСПЛ "Окупація Криму: без
знаків, без імені, ховаючись за спинами
цивільних".  

Територія Кримського півострова є частиною
території України, яка є окупованою
Російською Федерацією без збройного опору
з боку України. 
На цю територію поширюється правовий
режим окупації, міжнародного збройного
конфлікту і дію всіх чотирьох Женевських
конвенцій про захист жертв війни від 12
серпня 1949 року.

При встановленні контролю над Кримським
півостровом РФ використовувала заборонені
методи ведення війни, зокрема,
використання «зелених чоловічків» (людей,
одягнених у військову форму без знаків
розрізнення), використання цивільного
населення для блокування військових частин
ЗС України, використання хитрості і обману в
порушення МГП при отриманні контролю
над українськими військовими частинами.

Саме застосування таких методів ведення війни, разом з ефектом непередбачуваності,
дозволили РФ встановити контроль над Кримом. Відповідно, перед юристами і
дослідниками виникає логічна задача по кваліфікації цих дій з точки зору міжнародного
права. Слідчо виникає питання, чи було це застосуванням методів ведення війни без
порушень міжнародного права, або ж це було свідоме вчинення порушень і злочинів
заради досягнення мети? Супроводжувалися перші прояви «гібридної» війни РФ проти
України вчиненням злочинів та порушеннями МГП з боку РФ? Ці питання слід
проаналізувати і дати їм належну правову оцінку. Адже не виключено, що подібні
методи можуть бути використані в інших регіонах і проти інших держав. Цивілізований
світ повинен ефективно реагувати на такого роду загрози, а держави повинні бути готові
до такої поведінки і вміти ефективно протидіяти йому.

АНАЛІТИКА

Дослідження "Окупація Криму: без знаків, без імені, ховаючись за спинами цивільних" 
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Організація актуалізувала роботу з проведення peer review з метою підвищення
аналітичної спроможності. 

В рамках реалізації проекту було отримано дві рецензії на аналітичні продукти
організації:

Peer Review of ‘Crimea Beyond
Rules. Issue No 3. Right to
nationality (citizenship)’

Рецензія на Спеціальний випуск
Тематичного огляду «Крим без правил:
Видворення Російською Федерацією
цивільного населення з окупованого
Криму»

АНАЛІТИКА

Рекомендації за тематикою примусового нав'язування громадянства країни-окупанта

Рекомендації за тематикою захисту прав ув’язнених - громадян України примусово
переміщених з окупованої території Криму на територію РФ

Рекомендації за тематикою переміщення цивільного населення з/на окуповану територію
Криму 

Рекомендації за тематикою протидії порушення права власності на окупованій території
Криму 

Розроблено наступні рекомендації 
для державних органів України:

20

https://drive.google.com/file/d/12GnzH9lqbiuQFb0n2YHyUmgqtgMxmqM9/view
https://drive.google.com/file/d/1HoztBrGAxgmIhnVJ3CRgp9vOmuo7lFw2/view
https://drive.google.com/file/d/1iyHNlJ4-RPp1KRc1_xYmBjstsO9pR0FC/view
https://drive.google.com/file/d/1iyHNlJ4-RPp1KRc1_xYmBjstsO9pR0FC/view
https://drive.google.com/file/d/1ItgQ7pX7AQRd9ajQYWDHPSt3mQice5rb/view


Законопроект "Про врегулювання правового статусу осіб, щодо яких порушено порядок
застосування законодавства України про кримінальну відповідальність, кримінальне
процесуальне, кримінально-виконавче законодавство України внаслідок збройної агресії,
збройного конфлікту, тимчасової окупації території України";
Концепція   правового   механізму   повернення   засуджених громадян України на
територію, підконтрольну Україні;
Законодавство щодо  дітей-сиріт та дітей, які знаходяться під опікою   -   

Експертиза   законодавства,   пов'язаного   з   правосуддям перехідного періоду -
міжнародний досвід;

Експертизу практики Європейського суду з прав людини, пов’язану з правом на
громадянство та захистом права на громадянство;
Разом із іноземними та національними спеціалістами у червні 2020 року був
підготовлений експертний правовий висновок (amicus curiae) щодо невідповідності дій
правоохоронних органів України у питанні кримінального  переслідування осіб,
причетних до виконання рішення Європейського суду в так званій справі ТОВ “Золотий
мандарин”;
Разом з національними спеціалістами був підготовлений amicus curiae для Верховного
Суду щодо незаконності триваючого кримінального переслідування щодо колишнього
Віце-президента ПАРЄ пана Г.Логвинського.

Здійснено експертизу законодавства:

       визначення   органу   опіки   на   материковій   частині України;

А також здійснено:

 
2 аналітичні записки для Міністерства Закордонних Справ України:
щодо нав'язаного громадянства та зміни демографічного складу;
1 аналітична записка до Представництва Президента України в АРК по
зміні демографічного стану;

пропозиції до плану дій Уряду на основі проведених раніше
досліджень та рекомендацій, які було включено до драфту плану
(Драфт проекту програми діяльності, а також список НГО і подані
документи);

один з ключових розділів тематичного огляду Крим без правил
«Нав’язане громадянство» - «Обзор международно-правовых актов,
затрагивающих тему гражданства»;

Підготовлено

Оновлено

АНАЛІТИКА

Надано
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https://mtot.gov.ua/ua/minreintegraciii-opriljudnilo-draft-programi-di


АНАЛІТИКА

Реєстр ув'язнених осіб, 
Реєстр фіксації порушень права власності
Реєстр депортованих осіб.

РЦПЛ продовжує вести реєстри жертв порушень прав людини в Криму. 

В 2020 році оновлено:

- РОЗРОБЛЕНО ЮРИДИЧНУ
СТРАТЕГІЮ ВЕДЕННЯ СПРАВ З
МЕТОЮ ЗАХИСТУ ПОРУШЕНОГО
ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОКУПОВАНІЙ
ТЕРИТОРІЇ.   

22

РЦПЛ є членом консультаційно-дорадчої групи проекту створення
"Віртуального музею російської агресії". 

Онлайн-ресурс має на меті структурувати задокументовані 
факти про злочини на ТОТ (АРК та м. Севастополь, окуповані
частини Донецької та Луганської областей) та буде міс- 
тити різноманітні дані: пояснення свідків, архівні 
джерела, рішення/резолюції міжнародних 
організацій, інформацію зі ЗМІ, фото - 
та відеоматеріали. 

- РОЗРОБЛЕНО
"КОНЦЕПЦИЮ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ПОЛИТИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО СОСТАВА
НАСЕЛЕНИЯ НА
НЕПОДКОНТРОЛЬНЫХ И
ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ"

https://drive.google.com/file/d/1u7DbtB30Ut6oJM3rGZ4-LIluV9OAbUO5/view
https://drive.google.com/file/d/1u7DbtB30Ut6oJM3rGZ4-LIluV9OAbUO5/view


 АДВОКАЦІЯ
теле-радіоефірів за участю юристів
та експертів РЦПЛ> 20

>50
робочих зустрічей/обговорень з
представниками влади

підготовлено змін для законопроектів2

Участь в комітетах/
роб.групах

провідний Експерт РЦПЛ Роман
Мартиновський є:

членом Робочої групи з питань
реінтеграції тимчасово окупованих
територій Комісії з питань правової
реформи при Президентові України 

членом Наглядової ради
Координаційного центру з надання
правової допомоги
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Започатковано новий формат роботи – 
Crimean Upshot

Він передбачає декілька-етапне опрацювання теми/
проблеми та обов’язкове досягнення результату у
вигляді рекомендацій, пропозицій до змін
законодавства чи аналітичної записки:

(1) організація проводить власне дослідження
проблеми (це може робитися з власної ініціативи чи
за запитом державних органів); 

(2) проводиться закрита експертна дискусія за участі
представників НГО, державних органів та науковців; 

(3) ведеться доопрацювання виробленого продукту за
участі експертів, що брали участь у дискусії; 

(4) фінальна стадія - оформлення продукту та
передання його до відповідних державних органів
України. 

За вказаним форматом в рамках проекту  опрацьовано
дві теми: 

нав’язування громадянства
порушення права власності
в окупованому Криму
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При цьому Російська Федерація чинила численні перешкоди для здійснення відмови на
практиці.

В цілому нав’язування громадянства РФ вплинуло щонайменше на 3 групи осіб:
(1) тих, хто змогли подати заяву про відмову від російського громадянства;
(2) тих, хто не змогли відмовитися від російського громадянства з огляду на особливі
обставини;
(3) тих, хто не відповідали критеріям окупаційної держави для отримання російського
громадянства.
Водночас, примусова натуралізація мешканців Кримського півострова спрямована на
знищення їх ідентичності, створює для них додаткові обов’язки та використовується
Російською Федерацією як необхідна умова (в тому числі і формальна) для порушення прав
таких осіб в подальшому, зокрема породжує призов на військову службу в армію окупанта,
можливість притягнення до відповідальності за державну зраду тощо.

Закрита фахова дискусія Crimean UpShot
6 жовтня 2020 року

У лютому-березні 2014 року Російська Федерація спробувала
анексувати частину території України - Кримський півострів.
Під час активної фази збройного конфлікту в Криму 16 березня
2014 року Російська Федерація організовала проведення
незаконного “референдуму”, після чого 18 березня 2014 року
було підписано так званий Договір про прийняття до Російської
Федерації Республіки Крим, яким передбачено, з-поміж іншого,
автоматичне визнання громадян України та осіб без
громадянства, які до окупації постійно проживали на території
півострова, громадянами Російської Федерації.

21 березня 2014 року Державна Дума РФ ухвалила Федеральний конституційний закон 
№6-ФКЗ «Про прийняття Російською Федерацією Республіки Крим та створення в Російській Федерації
нових суб’єктів Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя», відповідно до якого
особа, яка постійно проживала на території півострова, набувала російське громадянство, якщо не
здійснила спеціальну дію - “відмову від громадянства Російської
Федерації”.
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Закрита фахова дискусія Crimean UpShot
3 листопада 2020 року

В ході окупації Кримського півострову Російська Федерація проводить
широкомасштабне вилучення та знищення майна, що є державною
власністюю України, приватною власністю фізичних та юридичних осіб.

Протягом 2014 -2020 року
окупаційна влада вилучила
земельні ділянки щонайменше в
3 702 осіб: 3 532 – в Севастополі,
170 – в АРК.

Націоналізація
Вилучення/знищення майна за рішенням окупаційних судів/органів
Примусовий викуп/продаж майна 
Вилучення/знищення майна без будь-яких рішень судів чи окупаційних
органів

Види порушень права власності в Криму та Севастополі (на основі аналізу
актів окупаційних органів влади та судових рішень, ухвалених протягом
2014-2020 років):

20 березня 2020 року указом
Президента РФ № 201 заборонено
іноземним громадянам, особам без
громадянства та іноземним
юридичним особам заборонено
мати у власності землю практично
на всій території Кримського
півострову, оскільки більшість
районів АР Крим та міста
Севастополь віднесли до
прикордонних земель, на яких
земельними ділянками можуть
володіти лише громадяни РФ.

У випадку невиконання вимоги щодо відчуження, окупаційна влада здійснюватиме примусовий продаж
земельних ділянок через судову процедуру. 
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- відкрито власний ютуб-канал;

- створено серію відео-роликів, на яких експерт РЦПЛ висвітлює тематику
нав'язаного громадянства. 

- в умовах пандемії - переформатовано процеси комунікації, перерозподілено
кошти: замість очних зустрічей зі стейкхолдерами, журналістами і
представниками громадяського сектору налагоджено випуск аудіовізуальних
продуктів та їх подальше просування.  

-на сторінці РЦПЛ 
у Фейсбук > 1000 підписників.
Середній охват кожної
публікації - понад 300 осіб. 

- розроблено Адвокаційну стратегію для просування теми ув’язнених
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https://www.facebook.com/RCHR.Crimea
https://docs.google.com/document/d/1_eu9JgZm9bI3h6NQlJf1MddI2GfRVfqj_MtIKVSonZA/edit


НАШІ 
ПАРТНЕРИ ТА

ДОНОРИ



Адміністративна діяльність
54%

Основна діяльність
46%

ФІНАНСОВІ
ПОКАЗНИКИ

штатний персонал

оренда
канцтовари, 
обслуговування офісу

гонорари експертів 
та проф.спеціалістів
підготовка та друк
публікацій

1 948 324

170 520

European Commission
43.6%

International Renaissance Foundation
28.1%

UNDP Ukraine
14.5%

National Endowment for Democracy
11.2%

Human Rights House Foundation
2.5%

НАДХОДЖЕННЯ 2020

ВИДАТКИ 2020

 Всього: 4 943 370 грн 

 Всього: 4 549 996 грн  
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2 099 088 грн
2 450 908 грн

1 682 489

388 350

28 249
81 463

250 600

2 155 755 грн

1 390 549 грн

718 379 грн

554 000 грн

124 687 грн

обладнання

розробка 
програмного 
забезпечення, 
підтримка сайту



РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ПРАВ ЛЮДИНИ

2020 РІК


