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КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Шановні колеги, вибачте, будь ласка, в 

нас немає кворуму, щоб голосувати, але ми відкриваємо засідання 

нашого комітету для того, щоб заслухати вас. 

Будь ласка.  

БАБІН Б.В. Я вам дуже вдячний за сприяння, за увагу до 

кримських проблем. Представництво Президента України згідно 

плану невідкладних заходів, які схвалені цього року, дії з питань 

протидії російській агресії тимчасово окупованого Криму,  і зокрема 

цим планом передбачено низку заходів у сфері культури та 

духовності. І думаю, впевнений, що увага народних обранців 

зокрема до цих питань буде нам корисна. 

Тому, в першу чергу, ми підготували відповідні аналітичні 

матеріали. Я тут не буду їх детально зачитувати, вони розіслані 

членам комітету. Знову ж таки до  уваги вашої роботи, бо основні 

питання, які ми в плані передбачили, які стосуються питань вашого 

комітету, є питання духовності і є питання культури. Щодо 

духовності, то ми працюємо. В  нас є питання проведення щорічного 

фестивалю щодо Дня корінних народів світу. В цьому році пройшов 

у Мелітополі, дуже добре. В 2019 році, я думаю, теж буде, 

запрошуємо народних депутатів. 
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І щодо корінних народів, хотілось би дуже подякувати комітету 

за те, що в свій час було підтримано комітетом проект постанови 

4827 щодо культурної спадщини кримських караїмів та кримчаків. 

Шкода, що вона досі не дійшла до сесійної зали, для нас це дуже 

важливо, зокрема в умовах російської агресії, щодо спекуляції ними 

правами етнічних груп Криму.  

Просто приклад. В Криму на сьогодні вони відновлюють собор 

караїмів, вкладають туди кошти.  У нас в Києві, на Ярославому 

Валу, ми не можемо передати аналогічний об’єкт громаді. Там 

ніяких бюджетних питань, нічого не виникає, просто віддати їм для 

музею.  

Це просто те, що дійсно питання оцієї постанови, можливо, 

якщо вона буде винесена для голосування, це  якраз та підтримка, 

яку ми дуже б хотіли. 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Ми теж будемо вдячні, якщо ви будете 

інформувати і уряд, і Адміністрацію Президента, що це необхідно 

підтримати.  

БАБІН Б.В. Ми напишемо. Але це після того, як підтримано 

комітетом було. 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Я знаю. Але для того, щоб це було 

винесено в зал, треба, щоб була підтримка фракцій. 

 

БАБІН Б. В. Ми проводимо цю роботу. Я вдячний за те, що 

комітет це питання, як-то кажуть, не забув. 
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Щодо культури, є величезний фронт аспектів, стосуються 

протидії незаконній культурній та екологічній  діяльності держави-

агресора в Криму. Ми моніторимо відповідну ситуацію. Це є 

відкриті джерела, з яких відомо, що незаконно протягом останніх 

років у Криму здійснюються відповідні археологічні дослідження і 

незаконно здійснюється переміщення культурних цінностей з 

території окупованого Криму в Російську Федерацію. 

Щодо археологічних досліджень. Ми звертались в наші 

правоохоронні органи, провели відповідну нараду місяць тому, 

випливає наступне. Як на нас, основний механізм реального впливу 

на державу-агресора в цій сфері  є санкційний механізм, 

запровадження санкцій щодо тих об’єктів, цих суб’єктів, вибачте, 

науковці яких здійснюють відповідні заходи. 

Позиція окремих органів виконавчої влади інша. Вони кажуть, 

що давайте карати окремих археологів, окремих робітників з 

лопатою. Ми кажемо, що ні. Якщо в нас Інститут археології  РАН 

надавав відповідні дозволи, чи, наприклад, державний ермітаж, чи, 

наприклад, інститут історії РАН, чи, наприклад, академії наук, які 

сьогодні незаконно розкопують Хан-сарай,  то ми пропонуємо їм 

зробити санкційні заходи саме щодо великих російських структур.  

Поки що ми в Міністерстві культури не почули якогось, так би 

мовити, фітбеку, але я думаю, якщо буде увага до цих питань 

парламентарів, ми в свою чергу також звертаємось і опрацьовуємо 

матеріали, в СБУ пишемо і до РНБО, але все ж таки тут, можливо, 

щоб… 
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 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Якщо ви звернетеся до нашого 

комітету… 

БАБІН Б.В.  Ну от чому я, власне, і звертаюсь.  

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Може, щодо санкцій окремо листа 

написати.  

 

БАБІН Б.В. А ми в аналітично-інформаційній довідці  все це 

виклали дуже детально – хто, який, що, коли тут у нас, як-то кажуть. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Нам тоді треба буде підготувати 

звернення комітету до РНБО, аргументоване, використовуючи 

матеріали цієї доповіді, з проханням внести до санкційних списків ці 

установи Російської Федерації, саме де буде зазначена причина, 

чому ми з цим звертаємось.  

 

БАБІН Б.В.  Дуже вам вдячні.  

 

_______________. (Без мікрофону) Я попрошу ще маленьку 

пропозицію в контексті обговорення цього. Ми бачимо, що поруч із 

незаконними роботами на об'єктах в Криму, так само активізувалась 

і виставкова робота, яка стосується предметів спадщини і предметів 

культурної спадщини, художні, які або походять з Криму, або там 

зберігаються. Як варіант можемо розглянути на комітеті і звернення 

до міжнародних організацій з проханням обмежити або заблокувати 

проведення міжнародних виставкових проектів і міжмузейних 
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проектів, щоб в контексті санкцій до організацій блокувати і оцю 

діяльність …… цього проекту. Просто попросити міжнародні 

організації ……………, щоб вони звернулися до своїх членів з 

проханням їм не приймати музейні установи з цими предметами в 

себе в країнах, тому що багато є фактів, коли у Великобританії, у 

Франції росіяни просто привозять наші предмети, не маркують їх 

ніяким чином і виставляють за свої.  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Якщо Сергій Олексійович разом з вами 

підготує проект такого звернення комітету, то я думаю, що ми його, 

звичайно, підтримаємо.  

 

_______________. (Без мікрофону)  Якщо цьому нема 

заперечень… 

 

БАБІН Б.В.  Я хочу також про це сказати. Ми це також 

моніторимо, але насамперед в контексті незаконного переміщення в 

державу-агресор. Це їм простіше зробити, ніж в Лондон. Це масове 

явище. Ми це обговорювали на наших нарадах. Ми просили органи 

виконавчої влади, зокрема МЗС, звернути на це додаткову увагу, бо 

якщо окупована територія, туди нема доступу, і місія ЮНЕСКО, про 

яку ми чуємо, звісно, туди не поїде, і це проблема. То, вибачте, 

Російська Федерація, де сьогодні ми маємо консульські установи і 

посольство наше, могли б це активніше робити, бо, вибачте, з усією 

відвертістю, поки що ми не побачили системного навіть моніторингу 
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цієї ситуації з тим, щоб ми і санкційно реагували, і по лінії 

ЮНЕСКО.  

І також хотілося би, щоб робота Нацкомісії України в справах 

ЮНЕСКО з питань Криму була активізована. Ми на нашій нараді, я 

вам доповідаю, шановні народні депутати, почули різні позиції 

різних ЦОВ щодо утворення робочої групи з питань оцінки ситуації 

в Криму з культурно-історичною спадщиною. І оскільки кожне 

відомство вважало, що інше має це формувати, я сказав дуже 

просто: "Добре, це буде робити представництво Президента в АРК, і 

я своїм розпорядженням цю групу утворю". І запросив шановні 

органи влади назвати кандидатури. Ніхто нам нічого не надав.  

Тому, знову-таки, дуже було би добре, якщо би рекомендували 

органам виконавчої влади, уряду інтенсифікувати міжвідомчу 

взаємодію з цих питань.  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дивіться, якби ви для нас… 

 

БАБІН Б.В. Це є в довідці. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Я розумію. Але ми сьогодні ніби 

заслуховуємо довідку.  

 

БАБІН Б.В. Так.  
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КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Ми сьогодні не можемо проголосувати, 

бо у нас нема кворуму, можемо заслухати вашу довідку. Якщо на 

підставі вашої цієї доповіді ви спільно з нашим апаратом підготуєте, 

щоб ми взяли її до відома і рекомендуємо, звертаємося і це вписати в 

цьому рішенні, то ми рішенням комітету зможемо це прийняти, 

звернутися, в тому числі до всіх органів, про які ви говорили.    

 

БАБІН Б.В. Супер.  

І прошу комітет підтримати за результатами доповіді ті заходи  

Плану невідкладних заходів нашого, які стосуються компетенції 

комітету, те, що я озвучив. Це археологія, це протидія відповідно 

переміщенню культурних цінностей, це захист прав корінних 

народів, а також це наша поточна робота з питань оцінки тих 

заходів, які відбуваються на підконтрольній території з захисту 

культурно-історичної спадщини Криму. Бо тут в цьому питанні у 

мене немає великих проблем, нам звітують органи регіонального 

рівня, облдержадміністрації, але, знов-таки, можливо 

інтенсифікувати цю роботу. Бо, знаєте, часто приходить нам звіт там 

з якоїсь області: за рік нічого не проведено. Тобто вони звітують, але 

по факту не відбувається.  

Я розумію, є різні регіони, є різна кількість ВПО з  Криму, але 

хоча б якийсь захід за рік на рівні регіону - це можливо, я думаю. 

Ось така у нас позиція. 
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Дуже вдячний за увагу. Наші співробітники будуть… Щодо 

формулювання рішення комітету - ми згодні пропрацювати це 

разом.  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Добре. Дякую.  

Колеги, які питання у вас, можливо, будуть?  

 

ЄЛЕНСЬКИЙ В.Є. У мене питання, яке стосується 

систематичних і брутальних порушень релігійних свобод. Чи 

можемо ми, ви, звичайно, не прокурор, так, але разом говорити про 

можливість порушення справ проти тих, хто садить у тюрму "свідків 

Єгови", хто депортує євангельських християн і так далі, і так далі? 

 

БАБІН Б.В. Доповідаю. Я, звісно, не прокурор, і тут є багато 

питань, на жаль, до регіональної прокуратури, яка мала б цим 

займатися, але маємо робити, що маємо. У нас тісний взаємозв'язок з 

паном Климентом, архієпископом відповідно Кримським і 

Таврійським. Ми наразі в умовах наближення Томосу працюємо 

зокрема над тим, щоб ця єпархія в тих місцевостях, наближених до 

лінії розмежування, мала церкви, бо  на сьогодні половина 

Херсонщини таких церков, прямо кажу, не має. Але щодо Криму, 

щодо "Свідків Єгови" - буквально це відбулося нещодавно - ми 

працюємо над тим, щоб спілкуватися з їх осередками тут, 

допомагати їм на рівні консультацій щодо звернення до 

міжнародних інстанцій, це Європейський суд з прав людини. 
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Можливо, по лінії МЗС це буде міжнародний суд ООН, там є у нас 

позов щодо расової дискримінації.  

Щодо інших релігійних конфесій є дуже різні болючі питання, 

бо окремі релігійні конфесії, на жаль, де-факто чи де-юре сприяють  

визнанню спроби анексії Криму. Ну я не можу, не маю права як 

посадова особа так детально критикувати… 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. А хто це?  

 

БАБІН Б.В. Ну давайте просто… Ну яка церква нещодавно 

була проти Томосу, яка не є православною… 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Церква не була. Ви маєте на увазі ту 

заяву Католикоса вірмен? 

 

БАБІН Б.В. Так. Так. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Ну він так, він не висловився проти, це 

була певною мірою  трактовка.  

 

БАБІН Б.В. Але по Криму, на жаль, вони трактують себе як 

російська територія. Є у нас питання, як не дивно, щодо католиків. 

Бо на сьогодні Росія, вона дуже цинічна, вона заграє з релігійними 

почуттями. Те, що я казав про караїмів, вони їм віддають Кенасу, це 

релігійна структура. Якщо у нас на підконтрольній території не буде 
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жодної Кенаси, де караїмська громада, а ми з ними спілкуємося, це 

корінний народ Криму, Мелітополь, Харків - там є осередки, Київ, у 

них немає жодного храму тут. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Скільки взагалі караїмів? 

 

БАБІН Б.В. На підконтрольній? 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Так.  

 

БАБІН Б.В. Ну десь, ну вони кажуть - до 200 у Мелітополі і 

десь приблизно стільки ж - Харків. У Києві трохи менше. Але я 

спілкувався… 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Наче в Галичі була колись. Там же 

нікого не лишилося. 

 

БАБІН Б.В. Дуже мало. Старі люди. Але вони готові, якщо ту 

Кенасу, яка є тут, на Ярославовому валу, їм віддати, вони готові 

робити там музей і залучати фонди діаспори. У них дуже потужна 

діаспора у Литві і Польщі. Я думаю, це дуже добра, по-перше, 

нагода взаємодії цих країн, спільна спадщина. Караїми визнані і в 

Польщі, і в Литві як унікальна етнічна група,  тобто тут, як на мене, 

перспектива, якщо цим займатися, дуже добра. А ось інший… 
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КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.  Зараз цей Будинок актора… 

 

БАБІН Б.В. Будинок актора, він не використовується. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.  А він у чиєму відомстві зараз? 

 

БАБІН Б.В. КМДА. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.  Якраз у нас були і щойно пішли. Шкода, 

що вони пішли. 

 

БАБІН Б.В. Там були якісь рішення, але це, знаєте, як завжди 

зависло: десь хтось проголосував, але по факту не було поштовху. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.  А хто керує общиною караїмською? 

 

БАБІН Б.В. Є у них громадські осередки, вони можуть прибути 

до вас, до комітету. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.  У Києві теж? 

 

БАБІН Б.В. Мелітополь і Харків здебільшого. У Києві… 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.  Тобто, дивіться, знову, якщо до нас, до 

комітету, звернуться ті, хто готовий це робити, зі своїм баченням, 
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що вони там бачать, яким чином, який вони музей хочуть зробити, 

хто є за це відповідальний, хто хоче, то ми можемо… 

 

БАБІН Б.В. Думаю, вони згодні, бо… Ну, в Мелітополі, вони, 

знаєте, така громада, яка місцева, вони дуже такі там господарські, 

вони там зробили свій маленький Будинок-музей в Мелітополі 

двоповерховий для караїмів, вони зробили цей Будинок, до речі, 

міжкультурного діалогу в Мелітополі, там всі етнічні заходи 

проходять на "В гостях у караїмів", там у них така специфіка цікава. 

Тобто, я думаю, що ми до них звернемося.  

І дуже погона ситуація, дуже добре, що ви казали, є у нас 

Української православної церкви Московського Патріархату, бо пан 

Климент мені надавав документи з кримінальних проваджень, які ми 

отримали, за якими (це відкриті документи) у 2015 році, наприклад, 

між єпископством, яке є в Криму, була укладена угода з 

Чорноморським флотом, наприклад, про відповідне духовне 

забезпечення окупантів. Тобто не просто якісь заяви чи такий, 

знаєте, вербальний діалог, а це просто підписані документи, де вони 

сприяють державі-агресору. І це є, і при цьому керівник цієї єпархії 

відвідує і собори, і тут вони кажуть, що вони Українська церква, там 

вони просто кажуть, що ми Кримська єпархія Російської 

православної церкви. Тобто вони навіть оце УПЦ там опускають. Це 

реальна ситуація, ми це моніторимо. Але оскільки релігійне 

питання… 

 



13 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Це дуже нам цікаво. Тому що у нас же ж 

багато людей, вони ж тут не хочуть так називатися. Те, що вони самі 

так називаються, правда, Вікторе Євгеновичу? 

 

ЄЛЕНСЬКИЙ В.Є. Так. Це відома історія, що у них є угоди з 

Міністерством оборони, у них є угоди з флотом, у них є угоди з 

пенітенціарною системою: Лазар освячував ПВО і ці всі ракети, 

тобто це все… 

 

БАБІН Б.В. Ну, освячував… Він може казати, що це питання 

духовні, але коли людина посадова підписує документ… 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Цікаво, що він підписується Російською 

православною церквою. 

 

ЄЛЕНСЬКИЙ В.Є. Так. Вони давно, якщо навіть подивитися на 

сайті, то там ніде вже немає, що це… Крим, там 3 єпархії. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.  Тобто ми можемо просто підтримувати 

цю ініціативу. 

 

БАБІН Б.В. Там було питання з паном Климентом, ми дали 

йому пораду, на цій нараді органи влади не були проти. Якого 

характеру порада? Вони принципово не хочуть реєструвати себе в 

окупаційній юрисдикції, але їм потрібна реєстрація для того, щоб 
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працювати з ув'язненими, інакше не пустять у місця позбавлення 

волі, і ми Клименту просто порадили, і він погодився, щоб вони 

зареєстрували якусь маленьку парафію на території, власне, 

Російської Федерації. Тобто щоб наш Таврійський єпископат УПЦ 

КП зробив там собі десь у Краснодарі осередок. І знову-таки це не 

викликало застережень у відповідних органів влади, ми спеціально 

це винесли на нараду: скажіть, хтось проти, от  Мінкульт, СБУ, от 

хтось проти, що це буде? "Ні, не проти". Ми протокол  дали, ми ж 

відділені від церкви. Ми сказали: "От влада не проти, робіть що 

хочете". Це до вашого відома. 

 

ЄЛЕНСЬКИЙ В.Є.  (Не чути)   

 

БАБІН Б.В. Да. Але там, я вам прямо кажу, це зі слів Климента, 

не усі єпископи навіть Київського патріархату Російської Федерації 

готові відвідувати політв'язнів, готові працювати в такому форматі, 

як це робить пан Климент. І тому він робить це, а вони це не 

роблять.  

  

ЄЛЕНСЬКИЙ В.Є. Це таке, юридичне. Я просто думаю, що 

якщо є там єпархія ця. 

 

БАБІН Б.В. Їх навіть там  дві: Ногінська, ще і Білгородська. 

 

ЄЛЕНСЬКИЙ В.Є. То вони могли б при ній зробити… 
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БАБІН Б.В. Не хочуть. Вони кажуть: "Ви цим займаєтесь, ось  і 

займайтесь далі. Якщо хочете, реєструйте". Це просто до вашого 

відома, яка ситуація там на сьогодні.  

 

ЄЛЕНСЬКИЙ В.Є. Добре. А які є перспективи щоб, наприклад,  

порушувати кримінальні справи про перешкоджання релігійній 

діяльності? 

 

БАБІН Б.В. Ви знаєте, на сьогодні кого переслідують – це 

насамперед "Свідки Єгови", бо вони заборонені, і переслідуються 

мусульманські окремі громади, які є в їхніх так званих 

"екстремістських списках".  

На сьогодні  щодо Київського патріархату вони себе ведуть, 

знаєте, гібридно, як вони люблять. Вони не забороняють самі 

богослужіння, вони з ними ведуть тяганини в цих незаконних 

судових органах щодо власності, щодо майна. І тут кваліфікація 

складу, думаю, що складно. А от "Свідки Єгови" і… 

 

ЄЛЕНСЬКИЙ В.Є. "Свідки Ієгови" є… 

 

БАБІН Б.В.  … так, це я з вами згоден. 

 

ЄЛЕНСЬКИЙ В.Є. … "п'ятидесятники", от з Балаклави 

приїхала ціла громада.  
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БАБІН Б.В. У нас це питання давно піднімалося, ще коли я в 

Мін'юсті працював. Треба працювати з такими громадами, щоб вони 

подавалися самостійно, щоб вони відвідували міжнародні 

організації, щоб вони писали позови.  

Якщо у нас держава Україна відділена від церкви і релігія є 

особлива сфера життя, якщо вони самі це роблять, а ми можемо дати 

їм консультації, можемо сприяти їм у відвіданні відповідних заходів. 

А позови і все інше – це їх позиція.  

До речі, "Свідки Єгови", я це знаю добре, ще до заборони вони 

дуже добре себе адвокатували на міжнародних заходах проти 

Російської Федерації, наприклад, в ОБСЄ. У них було дуже сильне 

лобі. Кожна конференція ОБСЄ, є представник "Свідків Єгови" з 

Росії, він доповідає по утискам – це у них стандартно було. Чому, 

можливо, їх і заборонили, бо вони уже там, як кажуть, були не друзі 

їм. Така ситуація. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую, колеги.  

Є запитання? Я вам дуже дякую.  

 

БАБІН Б.В. Я вам дуже вдячний за увагу. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякуємо за вашу роботу і за вашу 

доповідь.  
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Ми підготуємо на наше наступне засідання проект рішення 

якраз з врахуванням тих зауважень і побажань, про які ви говорили. 

Наш виконуючий обов'язки керівника секретаріату допоможе, 

підключиться і ми це зробимо. 

 

БАБІН Б.В. Дякую.  

 

ЄЛЕНСЬКИЙ В.Є.  Можна на секунду?  

Чи це правда, що нашій заступниці міністра на оцих всіх 

тяжбах по скіфському золоту опонувала пані, яка представлялася 

представницею кримських музеїв і яка зараз працює в Інституті 

археології? 

БАБІН Б.В. На процесі в Амстердамі?  

ЄЛЕНСЬКИЙ В.Є. Так.  

БАБІН Б.В. У нас немає такої інформації. У нас була ця нарада, 

там всі були: і інститут, і Мінкульт, і Мін'юст. Я запитував. І якраз з 

питань от скіфського золота у мене, як-то кажуть, ніяких питань 

щодо діяльності органів держави не виникло. Там була маленька 

проблема щодо несплати цих коштів за зберігання. Але там є 

"джентльменська угода" на сьогодні. І, як на мене, скіфське золото, 

ну, поки там все добре. Я цю інформацію… 

 

ЄЛЕНСЬКИЙ В.Є. Я знаю, що там добре. Просто, наприклад, 

якщо так можна сказати, на відеозвіті видно, що перший заступник 

Міністра культури хохоче і радіє, а одна жінка плаче. Ця жінка себе 
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представляла, як представник кримських музеїв, і раптом виявилося, 

що вона працює науковим співробітником Інституту археології.  

БАБІН Б.В. Я вам дякую за це. До речі, це слушно, бо ми на цій 

нараді рекомендували органам влади рекомендувати у свою чергу 

підлеглим установам науковим не вступати в наукову взаємодію з 

окупаційною владою, бо вони дуже часто запрошують на якісь 

семінари, конференції, запрошують до участі в розкопках, чи, 

наприклад, навіть не до участі в розкопках, а потім пропонують 

сумісні публікації. Кажуть, ну, давайте під вашою егідою щось 

видамо. Можливо, тут щось таке є, що людина, знаєте, як науковець, 

тут півставки, там півставки, тут вона десь числилася. Ми на це 

також звернули увагу.  

ЄЛЕНСЬКИЙ В.Є. Вона могла все життя працювати у Криму і 

числитися в Інституті археології.  

БАБІН Б.В. Саме так.  

ЄЛЕНСЬКИЙ В.Є. У нас, якщо ви не в курсі, що порівняно 

недавно Президент підписав  доповнення, закон так званий про 

"морський меморіал". Це наш комітет подавав. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.  Це якраз Віктор Євгенович ініціатор і 

автор цього закону. 

 

ЄЛЕНСЬКИЙ В.Є. І там ідеться про охорону не тільки 

наземної спадщини, а і заборону… (не чути, без мікрофону) Тобто 
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тепер за українським законодавством не можна буде без наших 

дозволів "ковирятися" там, під водою. 

БАБІН Б.В.  Так, ми у довідці серед іншого виявили ці факти. 

Ось є нас так звана АКО, підводна культурна спадщина, автономна 

некомерційна організація. І вона отримувала 2 дозволи у 2018 році, 

вересень та квітень, саме на ці питання незаконних археологічних 

досліджень в акваторії біля Криму, які росіяни вважають власними. І 

ми пропонуємо її на санкції, ту компанію. Ми це розуміємо. Просто 

там є ще інші питання у морекористуванні, нас більше турбує на 

сьогодні екологія, буду відвертим з вами. Але це також важливо, 

якщо ту структуру внесуть в санкційний список, я так розумію, вона 

одна там незаконна, бо у них більше, можливо, ні у кого немає 

спорядження, якщо вони там це роблять, то, звісно, вони мають бути 

покарані.  

А якщо будуть якісь заходи тут з питань цих досліджень, 

презентації, конференції, що це наше, що це українське – ми готові 

взяти участь. 

 

ЄЛЕНСЬКИЙ В.Є. Добре. У нас якраз є група морських 

археологів, які вийшли з Криму, з картами… (Не чути)   

БАБІН Б.В. Я буду вдячний. От у нас є офіс в Києві маленький 

на Болбочана, три особи, і в Херсоні, ми раді їм і тут, і там. 

Спілкуймося в робочому порядку.  Якщо можна щось придумати 

цікаве, ми такий орган, ми зробимо це. 

ЄЛЕНСЬКИЙ В.Є. (Не чути)   
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… Коли ми задумували цей "Кримський дім", це можна 

підняти, це була моя така записка Прем'єр-міністру Яценюку, то 

йшлося, що представник Президента…  

БАБІН Б.В. Я особисто не згоден з однієї простої причини: ми 

маємо бути трохи ближчі до Криму. У нас є в Києві офіс. 

Ось я є представник Президента в АРК, я знаходжусь в 

Херсоні. Бо основна маса кримчан не доїжджає до Києва. 

ЄЛЕНСЬКИЙ В.Є. Ні, я маю на увазі, щоб не на Болбочана 

була, а щоб була… 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Ці троє людей. 

БАБІН Б.В. А, ці троє людей. Можливо. Це добре. Це я 

підтримую. Я тут наїздами, у мене там багато роботи.  

Але ми в приміщенні РНБО, там в цілому більш-менш 

нормально, бо якраз окремі органи прямо під боком.  

Да, Болбочана, 8. Колишня Каменєва. 

 

(Загальна дискусія) 

 

БАБІН Б.В. Навпроти РНБО. Ми там проводимо наради, в залі 

РНБО. З усією повагою до пана Сеїтаблаєва, от ми проводили 

нараду в "Кримському домі", це добре, але там ідуть репетиції, 

ходять діти. Ну окремі питання, навіть якщо вони не таємні, все ж 

таки хочеться обговорювати із закритими дверима, просто, як то 

кажуть, між державними посадовцями.  
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Тому на Болбочана київський офіс нас  абсолютно влаштовує. 

Ми в "Кримському домі" проводимо заходи, у нас була річниця 

представництва, 25 років представництва Президента в минулому 

грудні ми провели в  "Кримському домі". Проводимо там наради, 

відвідуємо все, що пан Сеїтаблаєв проводить, якщо це дотично.  

А щодо самого Болбочана, ми провели заходи із сторіччя 

звільнення Криму цього року, на початку року, коли це було 100 

років тому.  Конференція в Херсоні, урочисте відкриття Дошки в 

Новоолексіївці, тобто це також було.  

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую.  

Колеги, немає питань більше? Дуже вам дякую. Дякую за вашу 

роботу.  


