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Щодо вшанування памяті жертв геноциду
Кримськотатарського народу 18 травня

18 травня відповідно до Постанови Верховної Ради України від 12 листопада 
2015 року №792 в Україні вшановують День пам'яті жертв геноциду 
кримськотатарського народу  – пам’ять про злочинні акції, сплановані керівною 
верхівкою колишнього Союзу РСР та здійснені радянськими каральними 
органами у 1944 році, які привели до масових людських жертв та завдали 
непоправної шкоди кримськотатарському народу, розвитку його культури, 
трагічними чином вплинули на його історичний шлях.

Вшанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу є 
важливим ще й тому, що на тимчасово окупованій Російською Федерацією 
території Автономної Республіки Крим масового поширення набули прояви 
релігійної та національної нетерпимості до громадян України,  в тому числі 
організація етнічно і політично вмотивованих переслідувань кримських татар, 
їхніх інституцій, таких як Меджліс кримськотатарського народу та Курултай 
кримськотатарського народу. Все це свідчить про свідому політику етноциду з 
боку окупаційної влади Російської Федерації.

Через загрозу зараження коронавірусною інфекцією COVID-19 та 
встановлений карантин, що діє з 12 березня 2020 р. до 11 травня 2020 р. на всій 
території України, підготувати та провести відповідні заходи, які традиційно 
відбуваються 18 травня, з вшанування трагедії кримськотатарського народу на 
належному державному рівні не вбачається можливим.

Враховуючи вищевикладене, просимо дати доручення відповідним 
органам влади розглянути можливість:
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- організувати покази документальних фільмів про депортацію 
кримськотатарського народу з Криму, розпочату НКВС 18 травня 1944 
року;

- підготувати та поширити засобами масової інформації спеціальні 
підбірки тематичних матеріалів про депортацію 1944 року − геноцид 
кримськотатарського народу;

- сприяти організації телезвернень вищих посадових осіб держави, 
громадських, культурних діячів та релігійних лідерів до українського 
народу та світової громадськості у зв’язку із вшануванням Дня пам'яті 
жертв геноциду кримськотатарського народу;

- провести зусиллями працівників загальної середньої, професійно-
технічної та вищої освіти он-лайн тематичні лекції та уроки, присвячені 
трагічним подіям, пов’язаним із геноцидом кримськотатарського 
народу та осіб інших національностей, а також сприяти організації 
перегляду фільмів «Хайтарма», «Чужа молитва» та інших.

Проведення вищезгаданих заходів дозволить забезпечити на відповідному 
рівні практичне вирішення питань, пов’язаних із підготовкою та вшануванням 
в Україні 2020 року Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, 
на офіційному рівні сприятиме ознайомленню із трагічними сторінками історії 
кримськотатарського народу, його культурою та традиціями, а також 
сприятиме підвищенню патріотичного, освітнього, культурного та духовного 
рівня українського суспільства, його консолідації.

В.о. Міністра Світлана ФОМЕНКО

Олександр Чепиль 
279-37-34
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