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Культурна спадщина України в Криму



Форми порушень інтересів України:

 умисне знищення пам’яток

 експропріація майна (примусове позбавлення власності)

 незаконні археологічні розкопки

 вивезення артефактів, здобутих під час археологічних розкопок, 

за межі Кримського півострову

 недотримання вимог міжнародного права щодо забезпечення 

охорони та захисту пам’яток на окупованій території



Херсонес Таврійський 

і його хора

приклади порушень



Проведення незаконних розкопок археологічними загонами Інституту

археології Російської академії наук та Державного Ермітажу

Херсонес Таврійський і його хора. 2020 рік



Знищення військовими держави-окупанта культурного шару пам’ятки з

використанням важкої будівельної техніки

Херсонес Таврійський і його хора. Весна 2021 року



Херсонес. Суть порушень:

За рішенням вищого політичного керівництва Російської Федерації 

окупаційна влада: 

 1) експропріювала майно держави Україна;

 2) організувала та з залученням російських бюджетних установ науки та 

культури здійснила незаконні розкопки;

 3) під час розкопок вилучила цінні артефакти з археологічної пам’ятки;

 4) розпочала будівництво в буферній зоні пам’ятки світового значення;

 5) під час будівництва знищений культурний шар пам’ятки світового 

значення.



Комплекс археологічних пам’яток на Мікензієвих горах

(м.Севастополь, Україна)





Особливості цих порушень:

 не визнання РФ факту окупації та застосовності  міжнародного 

гуманітарного права (законів і звичаїв війни) 

 відсутність контролю за цією діяльністю з боку України

 відсутність контролю за цією діяльністю з боку світової спільноти

 публічність переважної більшості фактів знищення/пошкодження 

 залучення провідних наукових закладів РФ

 надання руйнівної активності РФ в Криму ознак “археологічної 

діяльності” 



Два аспекти проблеми

 Формулювання проблеми відбувається на національному рівні - в 

середині держави.

 Вирішення проблеми відбувається на міжнародному рівні - за межами 

держави.



Два аспекти проблеми

1.Формулювання проблеми 
відбувається на національному рівні - в 

середині держави.

 Мінкульт - моніторинг ситуації, аналіз 
інформації та її документування 
(фіксація) 

 Нацполіція/ПАРКС/ГПУ -
розслідування фактів, притягнення 
до відповідальності

 КМУ, СБУ - РНБОУ - санкції

2.Вирішення проблеми відбувається на 
міжнародному рівні - за межами нашої 

країни

 МЗС - захист інтересів України на 
міжнародній арені інструментами 
дипломатії - санкції, рішення і 
резолюції міжнародних інституцій 
ЮНЕСКО, інформування 
міжнародної спільноти на Кримській 
платформі у серпні 2021 р. 
залучення до проблеми

 Мін'юст - захист інтересів України на 
міжнародній арені з використанням 
судових механізмів



Дякую за увагу!


