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2019 – рік системного організаційного розвитку і зростання 
для Кримськотатарського Ресурсного Центру (КРЦ). У 2016 
році була розроблена «Стратегія Кримськотатарського Ре-
сурсного Центру 2017-2021», у 2019 році Стратегія була пере-
глянута, проаналізована і продовжена до 2022 року – до існу-
ючих п’яти цілей були додані нова мета «Сприяння захисту 
природних, культурних і людських ресурсів Криму» і завдан-
ня діяльності – основоположні принципи, які послідовно 
впроваджує КРЦ.

У 2019 році в КРЦ введений системний менеджмент, модер-
нізовано ведення бухгалтерського обліку та змінено архітек-
туру сайту.

Ми усвідомлюємо відповідальність – нашими пріоритетами 
були і залишаються: забезпечення колективних прав крим-
ськотатарського народу і індивідуальних прав всіх жителів 
Криму для сталого розвитку: здійснення правозахисної 
діяльності; розробка проектів нормативних актів; підтримка 
культурно-просвітницьких ініціатив; здійснення моніторин-
гу та аналізу компонентів сталого розвитку Криму; здійснен-
ня інформаційно-просвітницької діяльності.

ВСТУПНЕ СЛОВО

Ескендер Барієв, 
Голова правління КРЦ
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Ми зосереджені на досягненні стратегічних цілей Кримськотатарського Ре-
сурсного Центру через наші інституційні програми, акції та заходи. Саме такий 
підхід гарантує ефективне забезпечення прав людини, деокупації та реінте-
грації Криму, сформованих на стратегічних сесіях і фокус-групах КРЦ. Разом 
з професійним співтовариством нам вдалося виділити основні напрямки для 
реалізації інноваційних, креативних проектів та адвокаційних кампаній, які 
враховують інтереси різних аудиторій. Також програмний підхід забезпечує 
прозоре управління коштами та вирішення конкретних завдань і досягнення 
вимірюваних результатів.

Ми об’єднуємося з сильними, щоб і самим ставати сильнішими: ініціювали 
міжнародний рух за деокупацію Криму і солідарність з кримськотатарським 
народом #LIBERATECRIMEA, є активними учасниками міжнародної ініціативи 
«Об’єднані прапором», тісно співпрацюємо з ЕМПКН ООН і ПФ ООН з питань 
корінних народів, входимо в різні правозахисні коаліції.

У 2019 році завдяки сприянню КРЦ Латвійський і Литовський Сейми визна-
ли депортацію кримськотатарського народу 1944 року актом геноциду, також 
у 2019 році було розпочато роботу ще з 25 країнами про визнання депортації 
кримськотатарського народу актом геноциду.
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Ще одним великим досягненням КРЦ у 2019 році став переклад Загальної де-
кларації прав людини на кримськотатарську мову експертною групою, який 
був розміщений на офіційних ресурсах ООН.

Ми вчимося разом з вами – паралельно з організацією Академії публічної 
дипломатії кримських татар, міжнародного літнього «Табору Свободи», пра-
возахисними семінарами і тренінгами команда КРЦ працювала над удоско-
наленням своєї діяльності, стратегічним плануванням та розробкою нових 
креативних адвокаційних кампаній.

Ми вдячні всім тим, хто вірить у Кримськотатарський Ресурсний Центр і допо-
магає нам, нашим друзям, експертам і партнерам за підтримку КРЦ у 2019 році.

Я вдячний фантастичній команді Кримськотатарського Ресурсного Центру, 
чия енергія і зусилля дійсно вражають. Разом ми формуємо спільне майбутнє 
країни, спільні цінності, ведемо креативну ненасильницьку боротьбу за деоку-
пацію Криму і захищаємо права наших громадян.

Так буде і надалі.

Ескендер Барієв, 
Голова правління КРЦ
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ПРО КРЦ: 
МІСІЯ, ВІЗІЯ, 
ЦІННОСТІ, 
ЦІЛІ

1
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1. Про КРЦ: місія, візія, цінності, цілі

КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР –
громадська організація, створена у 2015 році з метою забезпечення колектив-
них прав кримських татар як корінного народу та індивідуальних прав всіх жи-
телів Криму задля досягнення сталого розвитку. 

Ми захищаємо права кримськотатарського народу, розробляємо проекти за-
конів та нормативно-правових актів, підтримуємо культурні, освітні, адвока-
ційні та демократичні ініціативи, пов’язані з Кримом та кримськотатарським 
народом, проводимо моніторинг порушень індивідуальних та колективних 
прав в окупованому Криму, документуємо випадки порушення прав людини, 
інформуємо міжнародну спільноту про ситуацію в окупованому Криму, залу-
чаємо правову, соціальну та гуманітарну допомогу для політичних в’язнів та 
членів їх сімей, направляємо заяви, скарги та звернення до спеціальних та 
універсальних механізмів захисту прав людини, проводимо міжнародні інфор-
маційні кампанії та заходи, спрямовані на підтримання теми Криму у фокусі, 
навчаємо юристів та активістів, готуємо нових публічних дипломатів кримсь-
котатарського народу. 

Ми вважаємо, що вся діяльність КРЦ сприятиме якнайшвидшій деокупації та 
реінтеграції Криму.
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1. Про КРЦ: місія, візія, цінності, цілі

1.1. НАША МІСІЯ

Забезпечення колективних прав кримськотатарського народу і індивідуальних прав 
всіх жителів Криму для сталого розвитку:

Здійснення правозахисної діяльності

Розробка проектів нормативних актів

Підтримка культурно-просвітницьких ініціатив

Здійснення моніторингу та аналізу компонентів сталого 
розвитку Криму

Здійснення інформаційно-просвітницької діяльності
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1. Про КРЦ: місія, візія, цінності, цілі

 1.2. НАША ВІЗІЯ

Крим деокуповано, де мирно співіснують представники різ-
них національностей і віросповідань.  Права корінних народів 
і права людини захищені.

Крим є частиною незалежної демократичної України зі сталим 
розвитком.

Деокупований Крим став прикладом вирішення заморожених 
конфліктів.
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1. Про КРЦ: місія, візія, цінності, цілі

1.3. НАШІ ЦІННОСТІ

ОСОБЛИВУ УВАГУ ПРИДІЛЯЄМО

Верховенство права
Права людини
Ненасильницька боротьба
Сталий розвиток
Права корінних народів

Захисту прав корінних народів Криму і їх представників

Збереженню та розвитку національної ідентичності корінних 
народів Криму і національних меншин

Захист індивідуальних прав людини та допомога політв’язням 
та їх сім’ям

Захисту ресурсів Криму, як батьківщини корінних народів

Протидії дискримінації
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1. Про КРЦ: місія, візія, цінності, цілі

1.4. НАШІ ЦІЛІ

1. Підтримка жителів окупованого Криму.

2. Захист прав корінних народів і їх ідентичності.

3. Сприяння невизнанню спроби анексії Криму та підтримці део-
купації Криму на міжнародному рівні.

4. Сприяння в підготовці реінтеграції Криму та кримськотатарсь-
кого народу після деокупації.

5. Сприяння захисту природних, культурних і людських ресурсів 
Криму.

6. Активна участь в реінтеграції Криму та кримськотатарського на-
роду в Україну.

 ДО ДЕОКУПАЦІЇ:

ПІСЛЯ ДЕОКУПАЦІЇ:
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ОРГАНІЗАЦІЙНА 
СТРУКТУРА ТА 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ 
РОЗВИТОК КРЦ

2
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2. Організаційна структура та організаційний розвиток КРЦ

Команда 
Кримськотатарського 

Ресурсного Центру під 
час відкриття виставки-

експозиції «Заручники 
окупації» (зліва направо: 

Тетяна Подворняк, 
Феріде Куртмамедова, 

Ескендер Барієв, 
Зарема Барієва, 

Ельвір Сагірман, Антон 
Опанасенко, Людмила 

Коротких)

Київ, Україна, 26.02.2020
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2. Організаційна структура та організаційний розвиток КРЦ

Найвищим органом управління Кримськотатарського Ресурсного Центру є 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, які на сьогодні складаються з 37 членів. До його 
компетенції відноситься прийняття стратегічних рішень щодо діяльності ор-
ганізації, а також формування Наглядової ради та Правління. Збираються один 
раз на рік.

НАГЛЯДОВА РАДА – колективний орган, що здійснює контроль 
за діяльністю Правління. Обирається Загальними Зборами у складі 5 осіб. Чле-
ни організації не мають права бути обраними до складу Наглядової Ради. Зби-
рається не рідше одного разу на рік.

ПРАВЛІННЯ є керівним, постійно діючим колегіальним органом. 
Правління складається з Голови Правління та членів Правління. Правління 
обирається Загальними Зборами строком на 5 (п’ять) років у складі не менше 
3-х осіб. Правління на чолі з Головою Правління бере участь у розробці Стра-
тегії та координує поточну діяльність організації. 
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2. Організаційна структура та організаційний розвиток КРЦ

ГАЛУЗЕВІ ЕКСПЕРТНІ РАДИ є консультативно-дорадчими 
органами, що утворюються на постійній або тимчасовій основі для проведен-
ня експертної оцінки, надання рекомендацій та пропозицій, які сприяють до-
сягненню мети діяльності організації. Рішення про утворення або ліквідацію 
Експертної Ради, її кількісний та персональний склад приймаються на засідан-
ні Правління. На сьогодні у структурі КРЦ діють дві Експертні Ради: Юридич-
на Експертна Рада та Експертна Рада з охорони довкілля та сталого розвитку 
Криму.

З 2020 року у організації запроваджено посаду 

ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА – постійно діючий виконав-
чий орган. Виконавчий директор призначається на посаду Головою Правління 
за згодою Правління. До компетенції виконавчого директора належить: управ-
ління поточними проектами; управління залученими штатними працівника-
ми; реалізація заходів у рамках програм та проектів згідно із затвердженими 
планами та бюджетами; забезпечення підзвітності працівників перед статут-
ними органами управління та виконання внутрішніх нормативних документів.

КРЦ має МЕРЕЖУ  ВОЛОНТЕРІВ ТА АКТИВІСТІВ як в 
Україні, так і за кордоном. Одним із пріоритетних напрямків діяльності органі-
зації є співпраця з Таврійським національним університетом ім. В.І. Вернад-
ського, який було переміщено з Криму. Студенти цього ЗВО регулярно прохо-
дять практику на базі КРЦ, є волонтерами або співробітниками організації.
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2. Організаційна структура та організаційний розвиток КРЦ

У своїй діяльності Кримськотатарський Ресурсний Центр керується 

СТАТУТОМ ОРГАНІЗАЦІЇ, внутрішніми положеннями, прави-
лами та процедурами. Кожен співробітник організації має власну посадову ін-
струкцію.

В межах організаційного розвитку КРЦ було розроблено 

«СТРАТЕГІЮ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО РЕСУРС-
НОГО ЦЕНТРУ 2017-2021». У грудні 2019 року Стратегія була пе-
реглянута і подовжена до 2022 року. У 2019 році в організації запроваджений 
системний менеджмент, модернізовано ведення бухгалтерського обліку, а та-
кож змінено архітектуру сайту. Наразі організація продовжує працювати над 
розробкою комунікаційної стратегії та фандрейзингового плану.  

Співробітники організації пройшли навчальну програму в межах початкового 
інституційного гранту ініціативи з розвитку екологічної політики й адвокації в 
Україні з березня 2019 року по лютий 2020 року. Також співробітники органі-
зації регулярно беруть участь у тренінгах відповідно до їх напрямку роботи з 
метою підвищення компетенції та кваліфікації.
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НАГОРОДИ 
І ДОСЯГНЕННЯ
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3. Нагороди і досягнення

Подяка від особового складу 
морської авіаційної бригади 

за підтримку Української 
Армії

Подяка від Представництва 
Президента України в Автономній 

Республіці Крим за організацію 
турніру з футболу «Футбол проти 

расизму»

Сертифікат про проходження 
навчальної програми в межах 

початкового інституційного гранту 
ініціативи з розвитку екологічної 

політики й адвокації в Україні

3.1. НАГОРОДИ 
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3. Нагороди і досягнення

3.2. НАЙБІЛЬШІ ДОСЯГНЕННЯ КРЦ

>150 000 ОСІБ були проінфор-
мовані про ситуацію в окупованому 
Криму за допомогою електронних ре-
сурсів КРЦ (сайт, сторінки Facebook, 
Twitter).

Реалізував і продовжує реалізовувати

12 ПРОЕКТІВ.

Сприяв  збору 216 СВІДЧЕНЬ 
в рамках кримінального провадження 
про визнання депортації 1944-го року 
актом геноциду.

Направив 72 ЗАЯВИ, доповіді, 
звіти до універсальних та регіональ-
них механізмів захисту прав людини 
(ЄСПЛ, ЕМПКН, Спеціальні доповідачі 
ООН, ОБСЄ, Комітет ООН, ЄКПК та ін.).

2 ЛЮДИНИ, які були номіновані 
КРЦ на здобуття премії, отримали: Во-
лонтерську премію Євромайдан SOS 
(Марлен Асанов) і Премію Європейсь-
кої платформи пам’яті та совісті (Ільмі 
Умеров).

20 000 ГРН., зібрані в рамках 
благодійних заходів, ноутбук і 2 план-
шети були передані дітям політичних 
в’язнів, загиблих та зниклих безвісти 
за період окупації Криму.

340 ОСІБ були навчені в рамках 
тренінгів та освітніх програм КРЦ.

Сприяв 

ВИЗНАННЮ ДЕПОРТАЦІЇ 
1944-го року актом геноциду Латвійсь-
ким та Литовським парламентами.
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СТАТИСТИКА В 
ЦИФРАХ
З 2016 ПО 2019 РІК

4



РІЧНИЙ ЗВІТ 2019

22

4. Статистика в цифрах з 2016 по 2019 рік

4.1. ОРГАНІЗОВАНО

25 виставок

Понад 400 зустрічей

17 сайд-івентів

114 тренінгів, у яких взяло участь 1860 осіб

4 Міжнародних літніх табори «Табір Свободи», у яких взяло 
участь 110 осіб

11 сесій Академії публічної дипломатії кримських татар, у 
яких взяло участь 60 людей

22 публічних масових заходів (мітинги, марші, форуми та ін.)
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4. Статистика в цифрах з 2016 по 2019 рік

5 публічних слухань

16 круглих столів

34 прес-конференції

64 акції в рамках міжнародного руху #LIBЕRATECRIMEA

6 інформаційних кампаній

2 благодійних концерти «Songs for freedom – 2019», 
«Відлуння Криму у Львові»

1 конкурс «Мій тато – герой!»

1 турнір з футболу «Футбол проти репресій»

1 аукціон «Благодійний аукціон побачень»
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4. Статистика в цифрах з 2016 по 2019 рік

97 інформаційних роликів

30 блогів

17 буклетів

3 стратегії

Проект закону «Про корінні 
народи України»

58 аналізів про ситуацію з 
правами людини в окупова-
ному Криму

6 інформаційних пам’яток 
для людей в окупованому 
Криму

185 портретів політв’язнів, 
загиблих і зниклих безвісти 
за період окупації Криму

28 плакатів щодо деокупації 
Криму #LIBERATECRIMEA

3 документальних фільми

5 експозицій, 1 з яких у елек-
тронному форматі на 10 мовах

4.2. РОЗРОБЛЕНО
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4. Статистика в цифрах з 2016 по 2019 рік

Опублікував більше 4000 матеріалів про ситуацію в окупо-
ваному Криму

Надав кваліфіковану юридичну консультацію більше 1200 
особам

у 31 міжнародному форумі, конференції, заході

у більше 160 заходах партнерів в Україні

4.3. ВЗЯТО УЧАСТЬ

А ТАКОЖ КРЦ
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4. Статистика в цифрах з 2016 по 2019 рік

Надав кваліфіковану юридичну допомогу більше 280 осо-
бам, включаючи судовий супровід у отриманні документів 
українського зразка мешканцями окупованого Криму

Сприяв судовому розслідуванню кримінального провадження 
за фактом депортації кримськотатарського народу у 1944 році, 
зокрема, проведенню допитів жертв депортації слідчими суд-
дями

Зробив 14 публічних заяв щодо ситуації у Криму

Надав більше 1/4 відображених у документах Міжнародно-
го суду ООН доказів порушення Міжнародної конвенції про 
ліквідацію всіх форм расової дискримінації в Криму у справі 
Україна проти Росії у МС ООН
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НАШІ 
ПАРТНЕРИ 
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5. Наші партнери

Європейський фонд 
за демократію

Меджліс 
кримськотатарського 

народу

Міжнародний фонд 
Відродження

Представництво «Фонду 
Фрідріха Науманна за 
Свободу» в Україні та 

Білорусі

Посольство США в 
Україні

Посольство Великої 
Британії в Україні

Фундація «Відкрите 
суспільство»

Естонський інститут 
прав людини
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5. Наші партнери

Посольство Швеції в 
Україні

Ініціатива з розвитку 
екологічної політики й 

адвокації в Україні

Фрідом Хаус

Естонська Корпорація 
Розвитку

Міжнародний 
республіканський 

інститут

Український 
кризовий медіа 

центр

Посольство 
Литовської Республіки 

в Україні

Фонд Конрада 
Аденауера
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НАША 
КОМАНДА 



РІЧНИЙ ЗВІТ 2019

31

6. Наша команда

ЕСКЕНДЕР БАРІЄВ 
Голова Правління

ЗАРЕМА БАРІЄВА
Менеджерка

ЕЛЬВІР САГІРМАН
Менеджер із комунікацій

ВІКТОРІЯ ЛЯЛЮШКО 
Бухгалтерка

АНТОН ОПАНАСЕНКО
Юрист

ТЕТЯНА ПОДВОРНЯК
Менеджерка з комунікацій

ЛЮДМИЛА КОРОТКИХ
Менеджерка
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ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ 
У 2019 РОЦІ



РІЧНИЙ ЗВІТ 2019

33

7. Звіт про діяльність у 2019 році

7.1. ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ 
В ОКУПОВАНОМУ КРИМУ

З метою захисту індивідуальних прав КРЦ здійснює систематичний моніто-
ринг порушень прав людини в окупованому Криму, на основі якого видається 
щомісячний, квартальний та річний  «Аналіз порушень прав людини в окупо-
ваному Криму». Всього за рік було підготовлено 16 аналізів.

Витримки із 
аналізу порушень 
прав людини 
в окупованому 
Криму
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7. Звіт про діяльність у 2019 році

Зібраний матеріал є також основою для підготовки і подачі відповідних заяв, 
звернень і звітів до універсальних та регіональних механізмів захисту прав лю-
дини. За 2019 рік КРЦ підготував 24 матеріали, серед яких доповідь Спеціально-
му доповідачу ООН по праву на мирні зібрання та свободу асоціацій на тему: 
«Вплив обмежень права на свободу мирних зібрань та асоціацій на розвиток»; 
звіт Робочій групі ООН з насильницьких і недобровільних зникнень на тему: 
«Стандарти та державна політика для ефективного розслідування насильни-
цьких зникнень»; 3 доповіді для ОБСЄ, 18 доповнень до справ в ЄСПЛ, що були 
подані раніше. 

Європейський суд з 
прав людини.

Страсбург, Франція

Кримськотатарський 
Ресурсний Центр в рамках 

комунікації з Європейським 
судом з прав людини отримав 
запит про надання додаткової 

інформації по 18 справах, 
юридичний супровід яких 

здійснює КРЦ
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7. Звіт про діяльність у 2019 році

Круглий стіл в 
«Укрінформі» 
«75-річчя депортації 
кримськотатарського 
народу: наслідки і 
перспектива визнання 
актом геноциду 
судовими органами 
України», 

Київ, Україна, 16.05.2019
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Також КРЦ співпрацює з органами державної влади України з метою 
забезпечення та дотримання прав громадян України в Криму. Серед 
них – Головне Управління Національної Поліції  в АРК та м. Севасто-
полі, Прокуратура АРК, Департамент міжнародного поліцейського 
співробітництва Національної поліції України, МЗС, МінТОТ, МІП, Мін-
соцполітики, Міненергетики та захисту довкілля, Представництво 
Президента України в Автономній Республіці Крим та інші.

Міжнародний літній 
ліберальний табір 
«Табір Свободи». 

Генічеськ, Україна, 
30.06 ‒ 08.07.2019

Робоча зустріч-тренінг для 
волонтерів з ініціювання адвокації та 
солідарності з кримськими татарами 

#LIBERATECRIMEA, 

Київ, Україна, 13.10.2018
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КРЦ адвокатує прийняття законів-аналогів «Акту Магнітського» у 
західних країнах, а також можливість застосування законів-аналогів 
у країнах, де він прийнятий до людей, причетних до порушень прав 
людини в окупованому Криму. У 2019 році була проведена низка зу-
стрічей з представниками посольств в Україні, а також круглий стіл у 
Відні за участі австрійських політиків та громадськості. 

Круглий стіл «Впровадження 
персональних санкцій, як механізм 
забезпечення захисту прав людини 
в окупованому Криму» в Інституті 
міжнародних відносин КНУ ім. 
Т.Г.Шевченка. 

Київ, Україна, 21.12.2018

Круглий стіл «Порушення прав людини 
в окупованому Криму і дискримінація 

кримськотатарського народу».

Відень, Австрія, 21.11.2019
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7.2. ЗАХИСТ КОЛЕКТИВНИХ ПРАВ 
КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ

Однією з основних цілей діяльності КРЦ є захист та реалізація колективних прав корін-
ного кримськотатарського народу. У 2019 році представники організації брали актив-
ну участь у роботі 18 сесії Постійного форуму ООН з питань корінних народів, 12 сесії 
Експертного механізму ООН з прав корінних народів та зустрілись зі Спеціальним до-
повідачем ООН з прав корінних народів. У 2019 році КРЦ направив до ЕМПКН 2 матеріа-
ли, один з яких «Матеріали для дослідження про права корінних народів в контексті 
кордонів, міграції та переміщення». Також була комунікація із Спеціальним доповіда-
чем ООН з прав корінних народів. 

18-а сесія Постійного 
форуму ООН з питань 

корінних народів.

Нью-Йорк, США, 
22.04.2019
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У 2019 році КРЦ направив 3 доповіді до ОБСЄ щодо порушення прав кримсько-
татарського народу. Крім того, в рамках «Щорічної наради ОБСЕ щодо людсь-
кого виміру» проведено сайд-івент, де особлива увага була приділена правам 
кримських татар на мінеральні та біологічні ресурси Чорного та Азовського 
морей. Окрім цього, Голова Правління КРЦ у 2019 році взяв участь у навчальній 
програмі UNITAR «Посилення можливостей запобігання конфліктам та миро-
творчого потенціалу представників корінних народів».

18-а сесія Постійного форуму ООН з питань корінних народів. 
Представники КРЦ Ескендер Барієв та Зарема Барієва 
разом зі Спеціальним доповідачем ООН з прав корінних 
народів Вікторією Таулі-Корпус.

Нью-Йорк, США, 22.04.2019

Ескендер Барієв на 
навчальній програмі 

«UNITAR 2019» по посиленню 
можливостей запобігання 

конфліктам та миротворчого 
потенціалу представників 

корінних народів. 

Женева, Швейцарія, 
26.07.2019
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Ще одним великим досягненням КРЦ у 
2019 році став переклад Загальної декла-
рації прав людини на кримськотатарську 
мову експертною групою, який був розмі-
щений на офіційних ресурсах ООН. 

Прес-конференція в 
Українському кризовому медіа 
центрі, на якій представили 
Загальну декларацію прав 
людини кримськотатарською 
мовою. 

Київ, Україна, 24.10.2019

Буклет з 
кримськотатарським 
текстом Загальної 
декларації прав 
людини, підготовлений 
експертною групою 
за ініціативи 
Кримськотатарського 
Ресурсного Центру 
за підтримки 
Представництва «Фонду 
Фрідріха Науманна за 
Свободу» в Україні

Загальна декларація 
прав людини 
кримськотатарською 
мовою вперше була 
розміщена на офіційних 
ресурсах ООН 
(скріншот)
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КРЦ щорічно проводить тематичні заходи до Міжнародного дня корін-
них народів світу. У 2019 році був проведений круглий стіл «Реаліза-
ція прав корінних народів в Україні: проблеми та перспектива». До 
дня прав людини КРЦ спільно з Інститутом демократії ім. Пилипа Ор-
лика в рамках Національної правозахисної неКонференції організу-
вав майстерню «Як забезпечити реалізацію прав корінних народів в 
Україні?», під час якої були розроблені рекомендації для органів вла-
ди та громадянського суспільства України.

Круглий стіл в Українському 
кризовому медіа центрі «Реалізація 
прав корінних народів в Україні 
та світі: проблеми і перспектива», 
присвячений Міжнародному дню 
корінних народів світу.

Київ, Україна, 09.08.2019

Майстерня Кримськотатарського 
Ресурсного Центру та Інституту демократії 

імені Пилипа Орлика «Як забезпечити 
реалізацію прав корінних народів 
в Україні?» в рамках Національної 

правозахисної НЕконференції. 

Київ, Україна, 11.12.2019
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В рамках нормотворчої діяльності КРЦ у 2019 році предста-
вив розроблений спільно із експертами Юридичної Експерт-
ної Ради КРЦ проект закону «Про корінні народи України», 
який був офіційно надісланий до Офісу Президента України. 



РІЧНИЙ ЗВІТ 2019

43

7. Звіт про діяльність у 2019 році

7.3. ВИЗНАННЯ ДЕПОРТАЦІЇ 
1944 РОКУ АКТОМ ГЕНОЦИДУ

Іншим важливим напрямом діяльності КРЦ є сприяння визнанню депортації 
кримськотатарського народу у 1944-му році актом геноциду. Ця робота ведеть-
ся за двома напрямками: політичне визнання та юридичне визнання (судове 
рішення). У 2019 році завдяки сприянню КРЦ Латвійський та Литовський пар-
ламенти визнали депортацію кримськотатарського народу 1944-го року актом 
геноциду, також у 2019 було розпочато роботу ще з 25 країнами щодо визнання 
депортації кримськотатарського народу актом геноциду.

Сейм Литовської 
Республіки. 

Фото: © DELFI / Andrius 
Ufartas

Ескендер Барієв 
разом з Андреасом 
Карповічсем, другим 
секретарем Посольства 
Латвії в Україні та 
Янісом Калві, другим 
секретарем МЗС Латвії.

Київ, Україна, 05.04.2019
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«Поїзд смерті 2», 

картина Рустема 
Емінова.
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Ще у 2015 році було відкрито кримінальне провадження за 
статтею «геноцид» Кримінального кодексу України щодо де-
портації кримськотатарського народу у 1944 році, слідчі дії 
тривають і нині. КРЦ активно співпрацює з Прокуратурою 
АРК і допомагає у розслідуванні цієї справи. З цією метою 
у 2019 році КРЦ організував 5 лекцій-дискусій в провідних 
університетах України «75-річчя депортації кримськотатар-
ського народу: наслідки та перспектива визнання актом ге-
ноциду судовими органами України», а також провели на цю 
тему круглий стіл за участі слідчих, адвокатів, юристів, екс-
пертів та інших. 

Панельна дискусія в ТНУ           
ім. В. І. Вернадського, 

присвячена 75-й річниці 
депортації кримськотатарського 

народу, в рамках серії лекцій-
дискусій: «75-річчя депортації 
кримськотатарського народу: 

наслідки і перспектива визнання 
актом геноциду судовими 

органами України». 

Київ, Україна, 15.05.2019

Лекція у ЛНУ ім. І. Франка, 
присвячена 75-й річниці депортації 
кримськотатарського народу.

Львів, Україна, 29.05.2019

Круглий стіл в «Укрінформі» «75-річчя 
депортації кримськотатарського 
народу: наслідки і перспектива 
визнання актом геноциду судовими 
органами України».

Київ, Україна, 16.05.2019
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7.4. РУХ #LIBERATECRIMEA

Будучи одним із засновників міжнародного громадянського руху 
за деокупацію Криму і солідарність з кримськотатарським народом 
#LIBERATECRIMEA, КРЦ активно бере участь в діяльності цього руху.

 Акція, присвячена 
5-й річниці окупації 

Криму Росією, в 
рамках міжнародного 

громадянського руху 
#LIBERATECRIMEA. 

Анкара, Туреччина, 
02.03.2019

Акція «Україно, пам'ятай: 
Крим окупований», 

присвячена 5-й річниці 
окупації Криму Росією, 

в рамках міжнародного 
громадянського руху 

#LIBERATECRIMEA. 

Київ, Україна, 27.02.2019
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У 2019 році до 5-ї річниці окупації Криму активісти #LIBERATECRIMEA провели 
28 акцій, пікетів і флешмобів у різних містах світу і України із закликом об’єд-
нати зусилля для деокупації Криму, відновлення територіальної цілісності 
України, захисту прав людини в окупованому Криму та реалізації колективних 
прав кримських татар на своїй батьківщині, також відкрили виставку плакатів 
#LIBERATECRIMEA на Чонгарі і спільно з МІП України запустили сітілайтову 
кампанію в Києві.

Акція, присвячена 5-й річниці 
окупації Криму Росією, 
в рамках міжнародного 
громадянського руху 
#LIBERATECRIMEA. 

Таллінн, Естонія, 21.02.2019

Акція, присвячена 
5-й річниці окупації 

Криму Росією, в 
рамках міжнародного 

громадянського руху 
#LIBERATECRIMEA. 

Берлін, Німеччина, 
02.03.2019
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Плакати міжнародного 
громадянського руху 
#LIBERATECRIMEA, присвячені 
5-й річниці російської агресії 
проти України, на сітілайтах у 
центрі Києва.

Відкриття виставки 
плакатів міжнародного 

руху за деокупацію 
Криму і солідарність з 

кримськотатарським народом 
#LIBERATECRIMEA у сервісній 

зоні КПП «Чонгар» на 
адміністративному кордоні з 

окупованим Кримом.

16.03.2019
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У Львівському органному залі до 5-ої річниці окупації Криму був ор-
ганізований концерт «Відлуння Криму у Львові». У Києві спільно з Лі-
берально-демократичною лігою України був проведений благодій-
ний музичний фестиваль «Songs for Freedom», за підсумками якого 
було зібрано 10 000 грн. для дітей політв'язнів Криму.

 Відлуння Криму у Львові

Songs for Freedom

Концерт у Львівському 
органному залі «Відлуння 
Криму у Львові», присвячений 
5-й річниці окупації Криму.

Львів, Україна, 15.02.2019

Благодійний музичний 
фестиваль у концерт-клубі 

«Теплий Ламповий» «Songs for 
Freedom», присвячений 5-й 

річниці окупації Криму.

Київ, Україна, 28.02.2019
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Активісти міжнародного руху #LIBERATECRIMEA 
вручають «чорну мітку» представнику одного 
із восьми кандидатів в президенти України, в 
програмах яких не було згадок про Крим і які не 
відреагували на заклик руху озвучити свою позицію 
з питань деокупації Криму та ін.

Київ , Україна, 28.03.2019

Ескендер Барієв в ефірі «UA:Перший» в рамках 
кампанії «Кандидате, скажи: чий Крим?» вручає 
«чорну мітку» кандидадам в президенти України 
Сергію Капліну і Олександру Морозу

Київ , Україна, 18.03.2019
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З метою привернення уваги української та європейської громадсь-
кості і політиків до питань деокупації Криму, порушення прав людини 
в окупованому Криму та реалізації колективних прав корінного крим-
ськотатарського народу у 2019 році були проведені кампанії: «Канди-
дате в президенти, скажи: чий Крим?», «#Європарламент: кандидати, 
скажіть: чий Крим?», «Кандидате в депутати ВР України, скажи: чий 
Крим?».

Прес-конференція в 
Українському кризовому 
медіа центрі, присвячена 
результатам кампанії 
«Кандидате, скажи: чий Крим?»

 Київ, Україна, 29.03.2019

Прес-конференція  у 
«Главкомі», присвячена 

презентації кампанії 
«#Європарламент: кандидати, 

скажіть: чий Крим?». 

Київ, Україна, 13.05.2019
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У 2019 році була проведена акція «Об’єднані прапором – 
#LIBERATECRIMEA», в рамках якої кримськотатарський прапор протягом 
9 місяців об’їздив 28 країн і 4 континенти. Фіналом цієї акції було прове-
дення міжнародного форуму «Об’єднані прапором – #LIBERATECRIMEA» 
і мітингу, присвяченого Дню кримськотатарського прапора. За під-
сумками акції було відкрито виставку про світову подорож кримсь-
котатарського прапора і розроблений маніфест міжнародного руху 
#LIBERATECRIMEA.

Активісти міжнародного 
руху за деокупацію 
Криму та солідарность 
з кримськотатарським 
народом 
#LIBERATECRIMEA 
зачитують маніфест руху. 

Київ, Україна, 26.06.2019

Виставка «Об'єднані прапором ‒ 
#LIBERATECRIMEA», присвячена 
історії кримськотатарського 
прапора і подорожі блакитного 
полотнища із золотою тамгою 
розмірами 3,5х4 метри 28-ми 
країнами світу. 

Київ, Україна, 26.06.2019
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Хода Хрещатиком в 
рамках акції «Об'єднані 
прапором ‒ 
#LIBERATECRIMEA», 
присвячена Дню 
кримськотатарського 
прапора. 

Київ, Україна, 26.06.2019
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Акція «Об'єднані 
прапором ‒ 
#LIBERATECRIMEA» в 
Асоціації кримських 
тюрків Нью-Йорка. 

Нью-Йорк, США, 
15.12.2018

Акція «Об'єднані 
прапором ‒ 

#LIBERATECRIMEA».

Брюссель, Бельгія, 
24.02.2019
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 Міжнародний форум 
«Об'єднані прапором ‒ 

#LIBERATECRIMEA» у 
колонному залі КМДА, 

присвячений Дню 
кримськотатарського 
прапора і підсумкам 

акції. 

Київ, Україна,      
26.06.2019



РІЧНИЙ ЗВІТ 2019

56

7. Звіт про діяльність у 2019 році

У 2019 році було проведено 4 фо-
кус-групи з експертами в рамках 
розробки Стратегії міжнародного 
руху #LIBERATECRIMEA.

Робочі зустрічі експертних фокус-
груп з обговорення і розробки 
Стратегії міжнародного руху за 
звільнення Криму і солідарність 
з кримськотатарським народом 
#LIBERATECRIMEA. 

Київ, Україна, 15-16.01.2019

Робоча зустріч 
експертної фокус-групи з 
обговорення і розробки 
Стратегії міжнародного 

руху за звільнення 
Криму і солідарність з 
кримськотатарським 

народом 
#LIBERATECRIMEA.

Анкара, Туреччина, 
18.01.2019
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7.5. ОСВІТНЬО-ПРОСВІТНИЦЬКА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 

В рамках освітньої діяльності КРЦ разом з FNF щорічно проводить 
Міжнародний літній табір «Табір Свободи», учасники якого працюють 
над новими ідеями ненасильницького опору окупації Криму. У 2019 
році учасниками табору були 20 активістів з материкової України, оку-
пованого Криму і країн Європи.

Міжнародний літній 
ліберальний табір 
«Табір Свободи», 

Генічеськ, Україна,
30.06 ‒ 08.07.2019
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В рамках реалізації Стратегії публічної дипломатії кримських татар 
КРЦ системно працює над підготовкою публічних дипломатів крим-
ських татар. У 2019 році ще 20 осіб пройшли навчання в Академії пу-
блічної дипломатії кримських татар, яка реалізується за підтримки 
Представництва «Фонду Фрідріха Науманна за Свободу» в Україні.

ІІІ Академія публічної дипломатії 
кримських татар.

Київ, Україна, 04.10.2019
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У 2019 році КРЦ спільно з IRI провели 2 «Академії політичного лідер-
ства» для 40 ВПО з Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, 
в рамках яких займались підготовкою нового покоління відповідаль-
них і ефективних політичних лідерів, націлених на розвиток своїх те-
риторіальних громад і України в цілому.

«Академія політичного 
лідерства» для внутрішньо 
переміщених осіб з Криму.

 Львів, Україна, 14-15.12.2019
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«Академія політичного 
лідерства» для внутрішньо 
переміщених осіб з Криму. 

Херсон, Україна, 
21-22.12.2019
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7.6. ІНФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА ЩОДО СИТУАЦІЇ В 
ОКУПОВАНОМУ КРИМУ

У 2019 році КРЦ продовжив активно інформувати українське суспіль-
ство щодо ситуації в окупованому Криму, використовуючи при цьому 
різні канали комунікації.

84
Інтерв’ю

10
Фото-
репортажі

18
Плакати

2 
Брошури

52
Участь у 
заходах

2002
Публікації 

17 
Прес-
конференції

5
Ролики

30
Блоги
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ІНТЕРВ’Ю

Інтерв’ю Ескендера 
Барієва на телеканалі 
«Прямий»

Інтерв'ю Ельвіра 
Сагірмана на 
телеканалі «ATR»

Інтерв'ю Зареми 
Барієвої для 
«UA:Вінниця»

Інтерв'ю Людмили 
Коротких для «UA:Крим»
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РОЛИКИ

 Скріншот відеоролика, 
присвяченого акції «Об'єднані 
прапором ‒ #LIBERATECRIMEA».

Скріншот відеоролика, на якому учасники 
міжнародного літнього табору «Табору Свободи» 
привітали з Днем ВМС України і зажадали 
виконати Наказ Міжнародного Трибуналу ООН з 
морського права і звільнити військовополонених 
українських моряків.
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БЛОГИ

 Скріншоти із відеоблогу #LIBERATECRIMEA.
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БРОШУРИ

Буклет «Time to free political prisoners of Crimea», 
розроблений Кримськотатарським Ресурсним 
Центром за підтримки Представництва «Фонду 
Фрідріха Науманна за Свободу» в Україні

Буклет з кримськотатарським текстом Загальної 
декларації прав людини, підготовлений експертною 
групою за ініціативи Кримськотатарського 
Ресурсного Центру за підтримки Представництва 
«Фонду Фрідріха Науманна за Свободу» в Україні
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ПЛАКАТИ

Плакати міжнародного руху #LIBERATECRIMEA, присвячені 5-й річниці окупації Криму Росією
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ФОТОРЕПОРТАЖІ

Активісти 
міжнародного руху 
#LIBERATECRIMEA на 
ході, присвяченій Дню 
кримськотатарського 
прапора. 

Київ, Україна, 26.06.2019

Ветеранка 
кримськотатарського 
національного руху  на 
мітингу, присвяченому 
75-й річниці депортації 
кримськотатарського 
народу.

Київ, Україна, 18.05.2019

Акція «Україно, пам'ятай: 
Крим окупований», 
присвячена 5-й річниці 
окупації Криму Росією.

Київ, Україна, 27.02.2019

Міжнародний форум 
«Об'єднані прапором – 
#LIBERATECRIMEA», 
присвячений Дню 
кримськотатарського 
прапора. 

Київ, Україна, 26.06.2019
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УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ 

 Ескендер Барієв на V 
міжнародному форумі 
«Окупований Крим: 5 
років опору». 

Київ, Україна, 
27.02.2019

Зустріч Комісії Україна-
НАТО у штаб-квартирі 
НАТО. 

Брюссель, Бельгія, 
06.03.2019

Зарема Барієва на 
18-й сесії форуму ООН 
з питань корінних 
народів. 

Нью-Йорк, США, 
27.04.2019

Людмила Коротких на 
Нараді ОБСЄ з розгляду 
виконання зобов'язань, 
присвяченій людському 
виміру. 

Варшава, Польща, 
20.09.2019
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ПУБЛІКАЦІЇ

Скріншоти сайту Кримськотатарського Ресурсного Центру
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ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ 

Прес-брифінг в 
Українському кризовому 
медіа центрі «Едем 
Бекіров: життя 
кримськотатарського 
активіста в 
сімферопольському 
СІЗО під загрозою». 

Київ, Україна, 06.02.2019

Прес-конференція в 
Українському кризовому 
медіа центрі «Аналіз 
порушень прав людини 
в Криму за 9 місяців 2019 
року». 

Київ, Україна, 23.10.2019

Активісти міжнародного 
руху #LIBERATECRIMEA 
передали родичам 
військовополонених 
моряків прапор 
Військово-морських 
сил України, який в 
рамках акції «Об'єднані 
прапором – 
#LIBERATECRIMEA» 
разом з 
кримськотатарським 
прапором відвідав 
понад 20 країн світу. 

Київ, Україна, 10.07.2019

Прес-конференція 
у «Главкомі», на якій 
Кримськотатарський 
Ресурсний Центр 
заявив про початок 
роботи над офіційним 
перекладом Загальної 
декларації прав людини 
на кримськотатарську 
мову. 

Київ, Україна, 21.02.2019
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7.7. МІЖНАРОДНА АДВОКАЦІЯ

З метою інформування міжнародної громадськості про ситу-
ацію в Криму КРЦ у 2019 році провів 12 зустрічей з представ-
никами посольств і міжнародних організацій в Україні

Робоча зустріч представників 
Кримськотатарського Ресурсного 
Центру Ескендера Барієва та Зареми 
Барієвої з Андреасом Карповічсем, 
другим секретарем Посольства Латвії 
в Україні та Янісом Калві, другим 
секретарем МЗС Латвії. 

Київ, Україна, 05.04.2019

Зустріч Ескендера Барієва із 
радником посла Королівства 
Швеції в Україні, журналістом 
Калле Кнійвіля. 

Київ, Україна, 30.01.2019
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У 2019 році КРЦ взяв участь у 6 міжнародних форумах, конференціях 
і заходах, на яких були представлені рекомендації для уряду України, 
РФ та міжнародної спільноти. В рамках цих заходів КРЦ у 2019 році ор-
ганізував 3 сайд-івенти. Результатом цієї діяльності стало прийняття 
низки резолюцій по Криму міжнародними організаціями.

Сайд-івент «Порушення прав на 
проведення мирних зібрань як інструмент 
дискримінації в окупованому Криму» в 
рамках Третьої Додаткової наради ОБСЄ 
з питань людського виміру по праву на 
свободу мирних зібрань. 

Відень, Австрія, 25.11.2019
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Ескендер Барієв з представниками 
корінних народів світу на підтримку 
кримськотатарського народу на 
12-ій сесії Експертного Механізму з 
прав корінних народів.

Женева, Швейцарія, 18.07.2019

Виступ Ельвіра Сагірмана 
із доповіддю про ситуацію 
в окупованому Криму в 
рамках проекту «Parteien, 
Vereine, bürgerinitiativen, 
soziale Bewegungen ‒ 
Stabilitätsanker der 
Demokratie». 

Брауншвайґ, Німеччина, 
10.10.2019
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 Ескендер Барієв, 
Людмила Коротких та 
Феріде Усеінова на 18-й 
сесії Постійного форуму 
ООН з питань корінних 
народів.

Нью-Йорк, США, 
22.04.2019

Зарема Барієва на 
Нараді ОБСЄ з розгляду 
виконання зобов'язань, 
присвяченій людському 
виміру. 

Варшава, Польща, 
19.09.2019
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7.8. ІНФОРМУВАННЯ ПРО СТАН 
ДОВКІЛЛЯ В ОКУПОВАНОМУ КРИМУ

Відносно новим напрямом діяльності КРЦ є системний моніторинг 
стану довкілля в окупованому Криму. З метою його захисту у своїх 
щомісячних, квартальних, піврічних, 9-ти місячних та річних Аналізах 
порушень прав людини в окупованому Криму КРЦ окремо висвітлює 
порушення екологічних прав. 

Витримки із аналізу 
порушень прав 

людини в окупованому 
Криму про порушення 

екологічних норм
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Інформація, отримана нами під час моніторингу, доноситься до між-
народних організацій та суспільства під час участі у міжнародних фо-
румах, конференціях, зустрічах. Крім цього, у 2019 році КРЦ випустив 
4 блога, у яких висвітлювались проблеми з охорони довкілля в окупо-
ваному Криму. 

Виступ Ескендера Барієва 
на Нараді ОБСЄ з розгляду 

виконання зобов'язань, 
присвяченій людському виміру.

Варшава, Польща, 19.09.2019

Сайд-івент в рамках Наради ОБСЄ 
на тему «Загрози для людського 
виміру в морському секторі: 
українські приклади».

Варшава, Польща, 20.09.2019
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Для удосконалення нашої діяльності у цьому напрямі експертами 
Експертної ради КРЦ з охорони довкілля та сталого розвитку Криму 
у 2019 році було розроблено методику моніторингу та аналізу стану 
довкілля в окупованому Криму.

Скріншоти випусків відеоблогу #LIBERATECRIMEA, у яких висвітлювались 
проблеми з охорони довкілля в окупованому Криму
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У 2019 році до КРЦ надійшло 2 332 309, 42 грн. з таких джерел:

* Усі суми вказані в гривнях

0,00

275 000,00

550 000,00

825 000,00

1 100 000,00

Фонд «Відкрите 
Суспільство»

1 039 445,91

467 392,84

351 362,55

1 039 445,91

Міністерство 
закордонних справ 

Естонії

Фонд сприяння 
демократії Посольства 

США в Україні

МФ «Відродження»

44,57%

20,04%
15,07%

20,32%



РІЧНИЙ ЗВІТ 2019

81

8. Фінансовий звіт за 2019 рік

0,00 150 000,00 300 000,00 450 000,00 600 000,00

* Усі суми вказані в гривнях

Отримані кошти у загальній сумі 2 018 492,00 грн. були використані 
на покриття наступних витрат 

Відрядження членів команди 

Гонорари експертів, тренерів, 
авторів, дослідників тощо

Адміністративні видатки (оренду, зв’язок, 
банк, канцелярськіта інші офісні видатки)

Заробітна плата штатних працівників

Проведення заходів (тренінги, круглі 
столи та ін.)

Комунікація (сайт, соціальні мережі, 
медіа, відео, дизайн, візуалізація)

Податки, соціальний внесок

Обладнання

Публікації

Переклади

513 602,99

454 086,47

409 238,39

169 427,56

152 481,62

110 862,11

100 127,32

93 765,54

8 500,00

6 400,00
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