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Дослідження процесів повернення кримських татар у Крим є вкрай важливим з точки
зору дослідження формування міжнародних відносин України з іншими пострадянськими
державами, адже повернення кримських татар почалося ще в межах єдиної держави
(СРСР), пройшло періоди набуття молодими державами міжнародної правосуб’єктності і,
нарешті, закінчується у часи існування нових незалежних держав.

Слід зауважити, що питання повернення кримських татар раніше висвітлювались у
працях Тищенка Ю., Піховшека В., Зінченка Ю. та інших вітчизняних науковців [1].
Маємо також низку публікацій, зроблених за участі представників кримськотатарського
національного руху, народних депутатів України, Чубарова Р. та Джемілєва М. [2], проте
тема все ж залишається недостатньо розробленою і систематизованою. Цікавим доробком
стосовно цього є також окремі праці науковців РАН, зокрема праці Губогло М.Н. та
Червонної С.М. [3]. Тут слід констатувати, що праці науковців РАН подекуди мають
навіть більшу глибину розробки порівняно з вітчизняними дослідженнями.

Завдання саме цього дослідження полягає у спробі запровадити наукову
періодизацію етапів повернення кримських татар до Криму на основі аналізу і
виокремлення трьох характерних періодів, що відіграли велику роль у долі кримських
татар: радянський період, період розпаду СРСР та період становлення нових незалежних
держав.

Особливої актуальності ця тема набуває у зв’язку з висловленою тезою Президента
України В. Ющенка на зустрічі з чільниками кримськотатарського національного руху: «Я
запропонував Меджлісу переглянути резолюцію 1991 року, де мова йде про устремління
відносно створення кримськотатарської державності. Це положення, яке суперечить
Конституції, і вселяє, на мій погляд, певний неспокій у місцеву громаду»[4].

Активізація кримськотатарського національного руху за повернення кримських татар
на територію Криму мала місце ще в 1964–1969 рр., коли було організовано постійне
представництво в Москві, розроблено ідеологію сприйняття травневих подій 1944 р., як
цілеспрямованого «геноциду», а не прикрої помилки. Було навіть досягнуто ухвали Указу
Президії Верховної Ради СРСР «Про громадян татарської національності, які проживали в
Криму» від 5 вересня 1967 р., якою знімалось «тавро» народу-зрадника, а також
постанови «Про відновлення права кримських татар та членів їх сімей проживати на всій
території СРСР» [5].

Це був значний успіх. Та реального поступу він не дав. Влада, як і раніше,
лишалась на старих позиціях щодо доцільності переселення кримських татар у Крим.
Проте збільшилась кількість неорганізованих переселенців. Якщо в 1973 році таких до
Криму прибуло 32 особи, то в 1974-му – 128, у 1975-му – 605, у 1976-му – 901 особа.
Реагуючи на нелегальну міграцію та бажаючи взяти процес під контроль, влада розглядає
«можливість організованого набору деякої частини таких громадян і розміщення їх у тих



районах області, де необхідна робоча сила і є можливість надати житлову
площу» [6]. 1968 р. за оргнабором було переселено 248 сімей, у 1969-му – 104, 1970-му –
45 сімей [7]. Відбір сімей проводився під наглядом КДБ, право переїзду надавалось лише
тим громадянам з числа кримських татар, що не мали стосунку до національних рухів.

Загалом станом на 1979 р. в Криму проживало близько 5 тис. кримських татар [8].
Маємо також дані, що за період від 1967 до 1979 р. в Криму змогли прописатись
близько 15 тис. чол. [9]. Ці дані поширювались радянськими правозахисниками в
машинописному
інформаційному бюлетені «Хроника текущих событий» (видавався від 1968 до 1983 р.).
Проте до цих даних треба ставитись обережно, оскільки для ранніх публікацій
правозахисного руху подекуди є характерним завищення справжніх цифр.

Реального зрушення процес повернення набуває з приходом до влади в СРСР 1985
р. Михайла Горбачова, який проголошує курс на перебудову та гласність. Не слід думати,
що держава раптом перейнялася проблемами повернення кримських татар, але нові
політичні реалії зробили можливим, зокрема, проведення 23 липня 1987 року першої
масової акції непокори на Червоній площі у Москві під гаслами «Поверніть кримських
татар на батьківщину!», «Демократія, гласність – і для кримських татар!» [10], наслідком
яких було встановлення офіційного діалогу з владою. 9 липня 1987 р. було створено
державну комісію на чолі з Головою Президії Верховної Ради СРСР А. Громико, яка мала
розібратись у ситуації, що склалась на даний момент.

Будуючи імідж демократичної держави, влада вже не могла розв’язувати проблеми
воєнізованими загонами. Цим моментом вдало скористались представники
кримськотатарського руху. Акції, що не зазнали кривавих придушень, сколихнули свідому
частину кримських татар. Цьому сприяла й агітаційна діяльність ініціативних груп. З 1987
року починається новий рух повернення на батьківщину. Переселення відбувалось на свій
власний страх і ризик, оскільки ще не існувало жодної державної підтримки, навіть
більше, ніхто особливо переселенців у Криму не чекав.
Так,  Рада Міністрів СРСР ухвалює постанову за №1476 від 24 грудня 1987 року “Про
обмеження прописки громадян у деяких населених пунктах Кримської області та
Краснодарського краю”. До переліку міст потрапляють міста Алушта, Євпаторія, Керч,
Севастополь, Сімферополь, Ялта [11]. А 9 червня 1988 року в повідомленні Державної
комісії СРСР у справах кримських татар, говорилось, що вимоги «окремих груп громадян
з числа кримських татар <…> про створення кримської автономії» не мають підстав,
оскільки на півострові відбулися «суттєві демографічні та соціальні зміни. Населення
Криму збільшилося від 780 тисяч до 2,5 мільйона осіб <…>  За своїм складом воно є
багатонаціональним, з переважною більшістю російського та українського
населення» [12].

Однак такі дії влади швидше прискорювали переселення кримських татар до
Криму, ніж стримували цей потік. Лише протягом 1987 р. до Криму повернулось 2,3 тис.
кримських татар [13]. І якщо станом на початок весни 1987-го кримських татар у Криму
налічувалось близько 17,5 тис. [14], то за даними офіційного перепису населення від 1
січня 1989 р., у Криму нараховувалось уже 38365 кримських татар [15]. Загалом, по всій
території СРСР, за цим же всесоюзним переписом, нараховувалось 271715 кримських
татар [16]. Тут слід зазначити, що не слід сприймати ці цифри за абсолют у дослідженні
процесів репатріації, оскільки вони не враховують тієї особливості, що не всі члени
кримськотатарських сімей були кримськими татарами, хоча й брали участь у переселенні.
Крім того, окремі кримські татари у переписі могли бути записані, як просто «татари»,
замість «кримські татари».

Власне час проведення перепису населення слід визначити як закінчення першого
періоду репатріації. Цей етап повернення носив прихований характер і відбувався швидше
всупереч, ніж завдяки державній підтримці. Татари, що прибували до Криму, особливо не
афішували своєї національної належності. Вони не висували вимог розвитку своєї
національної культури, мови, дотримання традицій чи, тим більше, відновлення



національної релігії, чи політичних прав. Їхнім завданням було повернення,
побутове облаштування і створення бази для подальшої репатріації.

Починаючи з 1988 р., на території Криму з’являються масові мітинги та
демонстрації. Вони відбуваються у м. Сімферополі, тривають майже цілий рік [17],
основні вимоги пікетувальників – розв’язання соціально-економічних проблем.

Ця група репатріантів найбільше інтегрувалася в кримський соціум і майже не
відрізняється за рівнем розв’язання соціально-побутових питань від основної маси
населення Криму.
Другий період репатріації припадає на 1989–1991 рр. включно. Це період масового
неорганізованого повернення кримських татар. Для цього періоду характерною ознакою є
навпаки високий рівень громадської активності репатріантів. Спостерігаються захоплення
земельних ділянок, масові акції протесту, що супроводжуються сутичками з
правоохоронними органами, місцевими жителями тощо.
Стимулом до такої поведінки стала загальна ситуація в країні: загострення
міжнаціональних відносин в Узбекистані та інших республіках колишнього СРСР;
недостатня керованість загальнодержавних міграційних процесів, як наслідок, поступ з
боку влади та формальне визнання за кримськими татарами статусу постраждалого народу
і його права повернутися на батьківщину; політичний хаос і процес суверенізації
колишніх радянських республік.

Так, постановою Ради Національностей Верховної Ради СРСР від 12 липня 1989 р.
створюється Комісія з проблем кримськотатарського народу [18], яка вивчає можливість
організованого повернення кримських татар. А вже 14 листопада 1989 р. Верховна Рада
СРСР приймає Декларацію «Про визнання незаконними і злочинними актів проти народів,
що були піддані насильницькому переселенню, та забезпечення їхніх прав» [19].

Розв’язання ситуації набуває все більшого офіційного статусу. Постановою Ради
Міністрів СРСР від 29 січня 1990 р. створюється Державна комісія з проблем
кримськотатарського народу, яка вже 11 травня 1990 р. затверджує Концепцію
державної програми повернення кримських татар до Кримської області, на базі якої Рада
Міністрів СРСР ухвалює постанову «Про першочергові заходи для розв’язання проблем
повернення кримських татар до Кримської області» від 11 липня 1990 р. [20].

Та рушійною силою повернення кримських татар у цей період стає не державна
підтримка, а небажання чекати, адже всі ці постанови, незважаючи навіть на економічне
обґрунтування і виділення коштів з бюджетів союзних республік на переселення,
передбачають початок самого повернення лише від 1991 р., тоді як держава на той
момент, як єдине ціле, майже втратила спроможність з регулювання
внутрішньодержавних міграційних потоків, а самі кримські татари були готові
використати першу ліпшу нагоду, тим більше, що боятися примусової депортації вже було
нічого, та й закон підтверджував їхні права.

Усе це, а також непослідовність і пасивність місцевих органів влади, дозволили
самовільно повернутись у Крим протягом 1989 р. ще 28,2 тис., 1990 р. – 33,8 тис. чол., а
1991-го – ще 41,4 тис. чол. [21].

Таким чином, на кінець 1990 р. на території Криму нараховувалось уже понад 70
тис., а в 1991 р. на території півострова
перебувало вже понад 113 тис. кримських татар [22].

Крім того, у цей період офіційний Київ починає відігравати свою роль у поверненні
кримських татар. Так, ще 11 травня 1990 р. Верховна Рада ще Української РСР «До
річниці масової депортації кримськотатарського народу» робить заяву, у якій засуджує
депортацію та обіцяє, що в республіці буде робитися все необхідне для відновлення
справедливості й організованого переселення кримських татар [23].

І вже 25 грудня 1990 р. Верховна Рада Української РСР своєю постановою зупиняє
з 1 лютого 1991 року на території Кримської області дію постанови Ради Міністрів
СРСР від 24 грудня 1987 року №1476 «Про обмеження прописки громадян у деяких
населених пунктах Кримської області і Краснодарського краю" та доручає Раді Міністрів



Української РСР встановити порядок прописки громадян у Кримській області [24].
У зв’язку з набуттям чинності 13 листопада 1991 р. Закону України «Про

громадянство України» автоматично набув українське громадянство 73981 кримський
татарин, які вже тоді були прописані в Криму [25].

Фактично від 13 листопада 1991 р. репатріанти за ознакою громадянства починають
поділятись на три основні категорії [26]:

1) особи, які повернулися в Україну до листопада 1991 року і за відповідного
волевиявлення ставали громадянами України автоматично;

2) особи, які повернулися в Україну після 13 листопада 1991 року, але покинули
країну попереднього проживання перед набуттям чинності відповідного законодавства
щодо громадянства, і тому стали де-юре особами без громадянства, тобто апатридами;

3) особи, які належать до раніш депортованих народів, що повернулися в Україну
після 13 листопада 1991 року і покинули країну попереднього проживання після набуття
чинності відповідного законодавства щодо громадянства, де-юре набули громадянство
цих країн.

Дві останні категорії депортованих через брак громадянства України було виключено
з процесу приватизації, участі у виборах, вони не могли бути державними службовцями,
користуватися безплатним навчанням, служити в лавах Збройних сил України, отримати
загальний і закордонний паспорт [27].

Забігаючи наперед, слід зазначити, що певна складність набуття українського
громадянства формально-правового характеру додатково ускладнилась ще й невисокою
активністю репатріантів стосовно цього. Маємо такі показники набуття громадянства
репатріантами: 1992 р.: 10 – 1 (10%); 1993 р.: 108 – 31 (28%); 1994 р.: 114 – 22 (19%) [28].

Нарешті можна визначити третій період репатріації: від 1992 р., або 1992–
1994 рр. 1994 р. обраний як умовно «кінцевий», оскільки після нього кількість осіб, що
повертаються, неупинно спадає, а сама репатріація втрачає характер попередньої
масовості і порівняно зі своїми піковими показниками (1991 р. – 41,4 тис) у 1994 р.
спадає майже у чотири рази. Крім того, у 1994 р. загальне сальдо міграції в Криму
стосовно всіх громадян стає від’ємним [29].

Власне весь даний період слід визначити як період спаду репатріації, адже, по-
перше, ядро активної наявної в СРСР кримськотатарської етнічної спільноти в дійсності
переселилось ще у 1990 – 1991 рр. По-друге, перед новою хвилею репатріантів постала
нові проблеми. З одного боку, уже був масовий негативний досвід попередників, а з
другого – додались абсолютно нові перешкоди. Про них далі. І, по-третє, багато хто
просто звикся зі своєю «другою» батьківщиною, чи то створив міжнаціональні сім’ї,
члени яких не завжди хотіли кудись їхати, чи то просто не хотів полишати «налагоджене
життя».

Так, 1992 р. повернулося – 27,6 тис. осіб, 1993 – 19,3 тис., а 1994 – повернулись
лише 10,8 тис. кримських татар. Таким чином, частка кримських татар у Криму 1992 р.
становила – 154 тис., 1993 р. – 204 тис., [30] а 1994 р. – уже понад 216 тис. осіб (показник
вирахувано на підставі показників темпів природного приросту та кількості
новоприбулих).

Характерною особливістю даного періоду є репатріація в умовах нових політичних
реалій. Це період, коли відбувається не лише політичне, а й юридично-правове
становлення колишніх радянських республік, які, згідно з нормами ООН, набувають
статусу нових незалежних держав, котрі починають діяти як цілком незалежні суб’єкти
міжнародних відносин.

У зв’язку з цим перед репатріантами постають абсолютно нові проблеми та
завдання: зміна громадянства (вихід зі старого/набуття нового), подолання державних і
митних кордонів, сплеск корупції та поява оргзлочинності, запровадження національних
грошових знаків, становлення нової капіталістичної моделі господарювання (зміна
цінностей), а на додаток ще й фінансовий хаос у вигляді втрати заощаджень і стрімкої
інфляції тощо.



Весь комплекс нових проблем, незважаючи навіть на реальну державну підтримку,
очевидно ускладнив процес переселення в тому обсязі, яким його бачили представники
кримськотатарського руху, за їхніми підрахунками, кількість бажаючих повернутись у
Крим сягала 500 тис. осіб [32].

Тут слід зазначити, що, насправді, після проголошення Україною та іншими
республіками колишнього СРСР незалежності, проблема репатріації депортованих цілком
лягає на плечі молодої української держави. Україна успадковує проблему, до створення
якої вона як незалежна держава не має жодного стосунку ні з правого, ні з морально-
етичного боку. Адже, по-перше, усе відбувалось у межах радянської комуно-
більшовицькоправової системи, накази навіть формально приймались на рівні СРСР, а не
УРСР. По-друге, Росія визнала себе єдиною повноправною державою-правонаступницею
СРСР, а, отже, і всіх її злочинів. І, по-третє, «зародки» молодої української державності,
що пізніше оформились у вигляді української незалежної держави, так само, як і кримські
татари зазнавали різних гонінь.

За період 1992–1994 рр. уряд України, як незалежної держави, прийняв низку
постанов і розпоряджень, пов’язаних з організацією повернення та облаштуванням
репатріантів. Це, зокрема, постанови Кабінету Міністрів України «Про створення фонду
депортованих народів Криму» від 14 березня 1992 р. [33] та «Про затвердження
положення про республіканську комісію у справах депортованих народів Криму» від 24
березня 1992 р., діяльність якої полягає в реалізації комплексу заходів щодо
організованого повернення депортованих народів Криму та забезпеченні їхніх потреб
після повернення [34].

З метою повномасштабного розв’язання проблем депортованих і реалізації державної
політики у цій царині у липні 1994 р. утворюється Міністерство України у справах
національностей, міграції та культів [35].

Отже, ми виокремили 3 основних періоди повернення кримських татар на етнічну
батьківщину:

І період (до 1 січня 1989 р.) – приховане повернення без державної підтримки, часом
всупереч законодавству, з активізацією повернення та громадської активності, починаючи
від 1987 р.;

ІІ період (1989–1991 рр. включно) – масове неорганізоване повернення в період
розпаду СРСР з характерними ознаками високого рівня громадської активності:
захоплення земельних ділянок, масові акції протесту, сутички з правоохоронцями,
місцевими жителями тощо;

ІІІ період (від 1992 р.) – спад репатріації з характерними ознаками міждержавної
міграції: перетин державних кордонів, набуття громадянства, валютно-фінансова криза
доби становлення національних економік та ін., з втратою масовості в 1994 р.

На основі даних, що маємо, можемо подати такі табличні дані:
Чисельність повернення кримських татар до Криму [36]:

Динаміка чисельності кримськотатарського населення в Криму (на початок року):

Роки Тис. чол.
1987 2,3 [37].
12.01.1989 (всього за
переписом)

(38365) [38].

1989 28,2
1990 38,8
1991 41,4
1992 27,6
1993 19,3
1994 10,8



Маємо також певне розходження в даних. Так, якщо першоджерелом даних, які ми
взяли за основу (наведені вище), були відомості оприлюднені в доповіді віце-прем’єра
Криму Ільмі Умерова на III Курултаї [40], то Люманов у газеті «Авдет» за 1994 рік
наводить дещо інші цифри, на основі яких можна скласти таку таблицю [41].
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В статье освещаются различные этапы возвращения крымскотатарских
репатриантов на территорию Крыма. Также делается попытка определения научной
периодизации этих этапов.
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The article covers various periods of Crimean Tatars returning into the territory of Crimea
as well as attempts to put these periods in a scientific chronicle order.
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