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ТЕРМ ІНОВО!
Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 12 листопада 2015
року № 702-V IIІ «Про визнання геноциду кримськотатарського народу»
депортацію з Криму кримськотатарського народу у 1944 році визнано геноцидом
кримськотатарського народу та встановлено в Україні 18 гравия Днем пам’яті
жертв геноциду кримськотатарського народу.
Наразі з боку державних органів Російської Федерації та окупаційної влади
на тимчасово окупованій території України в Автономній Республіці Крим
здійснюється системний тиск на кримськотатарський народ, репресії громадян
України за національною ознакою, організація етнічних і політичних
переслідувань кримськотатарського народу, що є свідомою політикою етноциду
кримськотатарського народу.
Належне вшанування 18 травня пам’яті про злочини тоталітарного
режиму, які призвели до масових людських жертв та завдали непоправної шкоди
кримськотатарському народу, розвитку його культури та трагічними чином
вплинули на його історичний шлях є моральним обов’язком українського
суспільства.
З метою вшанування пам’яті жертв депортації кримськотатарського
народу 1944 року наполегливо просимо, в межах компетенції, вжити заходів
щодо перенесення запланованих на 18 травня 2019 року заходів розважального
характеру на відповідній території, оскільки з огляду на морально-етичні норми
українського суспільства проведення у цей день розважальних заходів є
недоречним.
Також просимо в межах компетенції довести вищевказану інформацію до
районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування на
відповідній території.
Про вжиті заходи просимо проінформувати Представництво Президента
України в Автономній Республіці Крим по 15 травня 2019 р.
Заздалегідь вдячні за порозуміння та співпрацю.
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Перший заступник
Постійного Представника
Президента України
в Автономній Республіці Крим
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