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Резолюція 

учасників круглого столу «Правові, історичні та ідеологічні аспекти подій, які 
трапились у Керченській протоці 25 листопада 2018 р.»                      

Дата:  01 березня 2019 року                    
Місце проведення:         
Міський будинок культури                     
площа Незалежності, 16          
м. Полтава                                                 

 Громадські організації м. Полтави враховуючи висновки наукових 
досліджень історичних подій, що сталися на теренах України, які містяться у 
книзі «Проект «Новоросія» і новітня російсько-українська війна», що написана 
науковцями істориками Федорем і Галиною Турченко, наявну публічну 
інформацію у сфері міжнародного права та чинних нормативно-правових актів 
Російської Федерації (РФ) та України, з метою визначення шляхів врегулювання 
конфліктної ситуації, що існує між РФ та Україною, запобігання її поширенню 
на інші країни Європи та Світу, та з метою досягнення мирного розвитку 
взаємовідносин між конфліктуючими сторонами,  

П О С Т А Н О В И Л И: 

1. Міжнародні відносини та співробітництво мають відбуватися на основі 
визначених країнами Світу Статуту ООН, Статутів міжнародних судів, 
Заключного акту Наради по безпеці і співробітництву у Європі, 
підписаного у м. Гельсінкі 01 серпня 1975 року, у якому закріплено його 
підписантами непорушність кордонів країн після 2-ї Світової війни, та 
укладених двосторонніх договорів. Врегулювання виниклих спорів і 
конфліктів мають відбуватися шляхом переговорів, арбітражу та розгляду 
Міжнародними Судами. Застосування військової сили та інших силових 
методів у вирішенні конфліктних ситуацій, а також створення умов, при 
яких виникають конфліктні ситуації, (проектування та будівництво 
Російською Федерацією мосту через Керченську протоку без погодження 
з Українською стороною та іншими країнами Чорноморського регіону), що 
створюють загрозу міжнародній безпеці, є неприпустимим. Часи імперій в 
історії людства канули у вічність і не мають право на існування як у 
теперішній час так і у майбутньому. Ніяка країна у сучасних умовах не має 
ні морального, ні тим більше міжнародного права ставити під сумнів надії 
народів Землі на мирне співіснування та на прогресивний розвиток світової 
цивілізації. 

2. Напрямок теорії монізму щодо пріоритетності внутрішньодержавного 
права над міжнародним, який є популярним у Російській Федерації, не 
повинен бути застосований окремими країнами, зокрема Російською 
Федерацією, як привід для невиконання резолюцій міжнародних 
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організацій: Генеральної Асамблеї ООН, Парламентської асамблеї Ради 
Європи, рішень міжнародних судів.  Згідно статті 2 Конституції 
Російської Федерації, «людина, її права і свободи є вищою цінністю. 
Визнання, дотримання і захист  прав і свобод людини і громадянина – 
обов’язок держави».  У зв’язку із зазначеним, прийнятий РФ 
Федеральний конституційний закон від 14.12.2015 р. № 7 – ФКЗ «Про 
внесення змін до Федерального конституційного закону «Про 
Конституційний суд Російської Федерації» щодо захисту інтересів РФ 
при розгляді в міжнародному органі по захисту прав і свобод людини 
скарг, поданих проти РФ на підставі міжнародного договору РФ, не може 
бути приводом для ухиляння від виконання РФ рішень Європейського 
суду з прав людини та резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи 
від 24 січня 2019 року. 

3. Ухвалена резолюція ООН від 17 грудня 2018 р. про мілітаризацію Росією 
Криму та Севастополя, співавторами якої стали 32 країни, яка закликала 
Росію беззастережно і невідкладно повернути кораблі та звільнити 
українських військових, а також що мілітаризація Чорного та Азовського 
морів створює додаткові загрози для України і підриває стабільність 
усього регіону; 
резолюція ООН від 22 грудня 2018 р. щодо «Ситуації з правами людини в 
Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна», де поіменно 
згадуються Олег Сенцов, Володимир Балух та Емір-Усейн Куку, у якій 
ООН висловлює своє глибоке занепокоєння повідомленнями про 
застосування Російською Федерацією тортур і «вибивання» свідчень у 
політично мотивованих справах щодо них та інших політв’язнів, 
починаючи з 2014 р. і донині;  
ухвалена резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи від 24 січня 
2019 р. про загострення міжнародних відносин в Азовському морі та 
Керченській протоці, у якій наголошується, що українська корабельна 
група була захоплена Російською Федерацією із застосуванням військової 
сили, і це Асамблея засуджує, у якій Україна і Росія зобов’язали 
вирішувати конфлікти між собою мирним шляхом, закликала Росію 
негайно звільнити українських моряків та забезпечити надання їм 
медичної, правової та консульської допомоги, згідно з положеннями 
Женевської конвенції; забезпечити свободу проходу в Азовському морі  і 
Керченській протоці, а також з інших положень цієї резолюції підлягають 
беззастережному і невідкладному виконанню.  

4. Землі на Південь і Схід сучасної України під назвою «Дике Поле» 
починаючи з ХVІ ст. стали об’єктом стихійної колонізації українського 
населення. Це був унікальний випадок, коли народ, який не мав своєї 
незалежної держави, зумів таким чином розширити межі свого розселення. 
Усі намагання Царської, а потім Радянської Росії зрусифікувати населення 
не привели до корінної його зміни. На теперішній час згідно загально 
визнаної міжнародної правової практики межі території сучасної України 
є визнаними міжнародним співтовариством. Претензії глашатаїв, з початку 
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2014 р., проекту «Новоросія», які окреслюють її межі південними та 
східними областями України, де начебто зосереджено російське та 
російськомовне населення, яке начебто становить особливий, відмінний 
від українців етнос, що прагне до об’єднання з Росією, де географічно йде 
мова про два регіони – Південну Україну та Слобожанщину, є 
безпідставними та які не відповідають науково встановленим історичним 
фактам.  

5. В ієрархії національностей СРСР українцям було відведено місце 
«молодшого брата» по відношенню до росіян. Сучасні російські ідеологи 
євразійства і «Русского мира» не бачать на політичній карті світу 
Української держави та Українського народу. Такі спекулятивні 
твердження суперечать історії виникнення  та існування Київської Русі, де 
Київ та Україна були і є духовним та культурним центром по відношенню 
до російської нації. 

6. Для виправдання своїх агресивних намірів і дій, за допомогою 
демагогічної завіси, сформувати сприятливий грунт для сепаратистської 
діяльності в регіонах і забезпечити їх відторгнення від України російські 
пропагандистські засоби інформації дезінформують як населення 
Російської Федерації так і інших країн світу. Вони подають події у 
викривленому світі та відверто неправдиво. На Україну та українців 
навішуються ярлики: «хунта» та «бандерівці». Учасники зібрання рішуче 
відкидають ці зазіхання. Україна є демократичною, суверенною соборною 
державою, яка рухається шляхом до інтеграції з європейською спільнотою 
на основі загальнолюдських духовних та моральних цінностей. Степан 
Бандера – герой національно-визвольного руху України, який зробив 
неоцінимий внесок у боротьбі за свободу і незалежність України.  

7. Закликаємо Росію будувати взаємовідносини з Україною на рівноправній 
основі, поважаючи її суверенітет, культуру та мову. Впевнені, що 
російська нація відновить у міжнародній політиці пріоритети миру та 
добросусідства з іншими країнами, стане в авангарді еволюційного 
духовного розвитку людства на планеті та у вирішенні нагальних 
екологічних, енергетичних та інших проблем.  
 

СЛАВА УРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА! 

 

 

 

 

 

 


