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1. ВСТУП

Кримська правозахисна група (КПГ) — організація кримських правозахисників і журна-
лістів, метою якої є сприяння дотриманню і захисту прав людини в Криму шляхом формуван-
ня пильної уваги до проблем прав людини і міжнародного гуманітарного права на території 
Кримського півострова, а також пошуку і відпрацювання механізмів для захисту прав людини 
в Криму.

Діяльність КПГ керована, передусім, нормами основних документів у сфері прав людини, 
а саме: Загальною декларацією прав людини, Ґельсінським Заключним Актом, Конвенцією 
про захист прав людини і ключових свобод, Міжнародним пактом про громадянські і політич-
ні права, Міжнародним пактом про економічні, соціальні і культурні права тощо.

Основні завдання КПГ:
1) збір і аналіз інформації щодо ситуації з дотриманням прав людини в Криму;
2) широке інформування органів влади, міжнародних організацій, міжурядових структур, 

неурядових організацій, засобів масової інформації та інших цільових груп шляхом 
публікації і поширення аналітичних та інформаційних матеріалів про ситуацію з правами 
людини в Криму;

3) сприяння захисту прав людини і дотримання норм міжнародного права в Криму;
4) підготовка рекомендацій для органів влади та міжнародних структур в сфері прав 

людини;
5) забезпечення наявності «теми прав людини в Криму» в інформаційному просторі.
При підготовці та розповсюдженні інформації КПГ керується принципами об’єктивності, 

достовірності та своєчасності.
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2. ГРОМАДЯНСЬКІ І ПОЛІТИЧНІ ПРАВА

ЗАБОРОНА ТОРТУР 

10 липня Ахтем Мустафаєв заявив на прес-конференції у Києві, що під час його затри-
мання 28 червня в Криму співробітники ФСБ РФ застосовували до нього катування: у 
момент затримання йому одягли на голову лантух, привезли у підвал невідомої споруди, 
наносили удари у затилок і в грудну клітину. Він також розповів, що його ставили на коліна, 
голову обв’язали щільно скотчем, примушували стояти на колінах у кайданках, замкнених на 
заведених за спину руках, погрожували, що його «більше ніхто не знайде». За його словами, 
допит із застосуванням тортур тривав безмаль чотири години. Після чого його примусили 
підписати та прочитати на відеокамеру заяву «про нерозголошення» та незастосування до 
нього заходів фізичного та психологічного тиску. Його розпитували про поїздки на матери-
кову частину України, зв’язках із Мустафою Джемілєвим і його помічником Еролом Велієвим, 
про підпал будинку муфтія Криму.1

Російські активісти подали заяву до «Слідчого комітету» Криму про злочини у виправній 
колонії № 2 Керчі. У заяві2 зазначено, що усіх засуджених, котрі прибувають до колонії, 
негайно піддають жорстокому побиттю у найближчій від в’їзду двоповерховій напівзруйнова-
ній будівлі. Активісти засвідчують, що у колонії на початку липня 2018 року було дві спроби 
самогубства, в’язням, котрі заявили про злочин, погрожують представники адміністрації. 

Факти побиття підтвердили матері в’язнів Андрія Маринича та Дмитра Кобіна. За сло-
вами матері А. Маринича, її сина побили відразу після прибуття до колонії, відбили нирки, до 
лікарні доправили лише через тиждень, а до цього утримували у підвалі і не годували. Окрім 
цього, за її словами, співробітник колонії Липкін регулярно вимагає гроші у в’язнів —  по 
5 000 рублів на місяць.3

Дружина затриманого у Криму громадянина України Генадія Лімешка (фігурант «справи 
українських диверсантів», засуджений за ч. 2 ст. 222; ч. 2 ст. 222.1; ч. 2 ст. 223.1 КК РФ: 
зберігання зброї та незаконне виготовлення вибухових речовин) повідомила про тортури 
щодо її чоловіка. За її словами, під час затримання та на допитах його били по нирках і ногах, 
пропускали електричний струмінь через ноги, статеві органи, пальці рук і ніг, топили, при-
ставляли зброю до голови та погрожували вбивством.4

1 КПГ | Водій Мустафи Джемілєва Ахтем Мустафаєв заявив про застосування до нього тортур: https://crimeahrg.org/
voditel-mustafyi-dzhemileva-ahtem-mustafaev-zayavil-o-primenenii-k-nemu-v-kryimu-pyitok/

2 Gulag-info | Повідомлення про злочини співробітників УФСІН по Республіці Крим і м. Севастополь: http://gulag-info.ru/
soobshhenija-o-narushenijah/73-http-wkapkaneru-indexphpthreads-fku-ik-2-ufsin-rossii-po-respublike-krym-i-g-sevastopolyu1594-.html 

3 Нова газета | Відбили нирки, вимагали гроші https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/07/22/77246-otbili-pochki-vymogali-
dengi?utm_source=novaya&utm_medium=fb&utm_campaign=regular

4 Громадське радіо | Били по нирках, пускали струм до статевих органів: дружина «диверсанта» Лимешка розповіла 
про тортури ФСБ https://admin.hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/byly-po-nyrkah-puskaly-strum-do-statevyh-organiv-
druzhyna-dyversanta-lymeshka-rozpovila-pro-tortury-fsb 

https://crimeahrg.org/voditel-mustafyi-dzhemileva-ahtem-mustafaev-zayavil-o-primenenii-k-nemu-v-kryimu-pyitok/
https://crimeahrg.org/voditel-mustafyi-dzhemileva-ahtem-mustafaev-zayavil-o-primenenii-k-nemu-v-kryimu-pyitok/
http://gulag-info.ru/soobshhenija-o-narushenijah/73-http-wkapkaneru-indexphpthreads-fku-ik-2-ufsin-rossii-po-respublike-krym-i-g-sevastopolyu1594-.html
http://gulag-info.ru/soobshhenija-o-narushenijah/73-http-wkapkaneru-indexphpthreads-fku-ik-2-ufsin-rossii-po-respublike-krym-i-g-sevastopolyu1594-.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/07/22/77246-otbili-pochki-vymogali-dengi?utm_source=novaya&utm_medium=fb&utm_campaign=regular
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/07/22/77246-otbili-pochki-vymogali-dengi?utm_source=novaya&utm_medium=fb&utm_campaign=regular
https://admin.hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/byly-po-nyrkah-puskaly-strum-do-statevyh-organiv-druzhyna-dyversanta-lymeshka-rozpovila-pro-tortury-fsb
https://admin.hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/byly-po-nyrkah-puskaly-strum-do-statevyh-organiv-druzhyna-dyversanta-lymeshka-rozpovila-pro-tortury-fsb
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ПРАВО НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ

ОБШУКИ

19 липня співробітники ФСБ РФ вчинили обшук у будинку фігуранта «справи кримських 
мусульман» Мусліма Алієва, котрий перебуває під вартою. Обшук здійснювався через 
підозри у порушенні ст. 282 КК РФ (Розпалювання міжнаціональної ворожнечі) його донь-
кою Гульсум Алієвою у соціальній мережі Facebook. Під час обшуку було вилучено комп’ю-
терну техніку. Обшуком керував «оперуповноважений ФСБ РФ», колишній співробітник СБУ 
Олександр Компанійцев.5 Після обшуку Гульнару Алієву доправили до Слідчого комітету 
Алушти для допиту.

26 липня одночасно було вчинено 4 обшуки у селі Курське у Мустафи Кокі, Ескенде-
ра Абдувелієва, Ридвана Сейтхалілова, Сейтумера Асанова, а також у селі Холодовка у 
Азіз-Мухаммеда Алієва. Сейтумеру Асанову —  38 років, інші —  неповнолітні, котрих підоз-
рюють у тому, що вони у травні 2018 року зняли прапори РФ з адміністративних будівель та 
викинули їх. Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу за ст. 329 КК РФ (Наруга над 
Державним гербом РФ або Державним прапором РФ).

Сейтумера Асанова, неповнолітнього Ескендера Асанова та його батька Умера Абдуве-
лієва доправили до РВВС для допиту, після чого з ними було проведено медичний огляд. 

Обшук у будинку Сейтумера Асанова розпочався за його відсутності. При обшуку були 
присутні лише поняті, котрі прибули разом із слідчими. Під час обшуку за відсутністю 
С. Аснова було знайдено гільзи, вилучені як речовий доказ. Родичі заперечують, що ці гільзи 
належать С. Асанову.6

5 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/654317661602360/ 
6 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/661529924214467

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/654317661602360/
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/661529924214467
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ПОЛІТИЧНО МОТИВОВАНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ

СПРАВА СЕНЦОВА, КОЛЬЧЕНКА, АФАНАСЬЄВА, ЧІРНІЯ

5 липня сестра українського режисера, політв’язня Олега Сенцова Наталія Каплан вперше 
за 4 роки зустрілася з ним у російській колонії «Білий ведмідь» у Лабитнагі. Вона повідомила, 
що О. Сенцов продовжує голодування, розпочате 14 травня 2018 року, й втратив 15 кг ваги.7 

25 липня ЄСПЛ ухвалив рішення про тимчасові заходи у рамцях правила 39 і вказав 
уряду РФ на те, що Олег Сенцов має терміново отримати в інституалізованому медичному 
закладі лікування, яке відповідає його фізичному стану.8

«СПРАВА 26 ЛЮТОГО»

 «Справа 26 лютого» (щодо подій біля парламенту Криму в 2014 році) розглядається в 
ході двох процесів: перший —  справа Ахтема Чийгоза, за яким він був засуджений до 
8 років позбавлення волі і в результаті переговорів президента Туреччини Р.Ердогана та 
президента РФ В.Путіна і зустрічі Р.Ердогана та президента України П.Порошенка був звіль-
нений і знаходиться в Києві.

У рамках другого процесу у справі «учасників масових заворушень» 19 червня були ухва-
лені вироки: Алі Асанов і Мустафа Дегерменджі засуджені до 4 років і 6 місяців позбавлення 
волі умовно, Арсен Юнусов та Ескендер Кантеміров —  до 4 років умовно, Ескендер Емірва-
лієв —  до 3 років і 6 місяців умовно.

А. Асанов і М. Дегерменджі у липні оскаржили вироки, дату розгляду скарг поки ще не 
призначено. До того, як вирок набуде чинності, А. Асанов і В. Дегерменджі залишаються під 
домашнім арештом.

 «СПРАВА КРИМСЬКИХ МУСУЛЬМАН»

У липні загальна кількість позбавлених волі у «справі кримських мусульман» —  29 осіб.
Руслан Зейтуллаєв, Рустем Ваїтов, Нурі Примов, Ферат Сайфуллаєв: ухвалено обви-

нувальні вироки, перебувають у колоніях на території РФ;
Інвер Бекіров, Вадим Сірук, Муслім Алієв, Емір-Усеїн Куку, Рефат Алімов, Арсен 

Джеппаров, Енвер Мамутов, Ремзі Меметов, Зеврі Абсеїтов, Рустем Абільтаров: справа 
розглядається у суді РФ, утримуються у СІЗО Ростова-на-Дону;

Теймур Абдуллаєв, Рустем Ісмаїлов, Айдер Саледінов, Узеїр Абдуллаєв, Емиль 
Джемаденов, Марлен Асанов, Сейран Салієв, Мемет Бєлялов, Тимур Ібрагімов, Сер-
вер Закірьяєв, Ернес Аметов, Енвер Сейтосманов, Сервер Мустафаєв, Едем Смаїлов: 
справа на стадії досудового дізнання, утримуються у СІЗО Сімферополя.

Усіх звинувачують в участі у «Хізб ут-Тахрір» за ч.1 ст. 205.5 КК РФ (Створення терорис-
тичної організації) та/або ч. 2 ст. 205.5 КК РФ (Участь у терористичній організації). Пізніше 

7 Громадское | «Якщо звільнять мене одного, це буде повний провал» — Сенцов https://ru.hromadske.ua/posts/esly-
osvobodiat-menia-odnoho-eto-budet-polnyi-proval-sentsov

8 ECHR decides on Rule 39 measure in case of Oleg Sentsov http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-6155003-7964676

https://ru.hromadske.ua/posts/esly-osvobodiat-menia-odnoho-eto-budet-polnyi-proval-sentsov
https://ru.hromadske.ua/posts/esly-osvobodiat-menia-odnoho-eto-budet-polnyi-proval-sentsov
http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-6155003-7964676
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декотрим з фігурантів висунули звинувачення за ст. 278 НК РФ (Насильницьке захоплення 
влади чи насильницьке утримання влади).

Наріман Мемедемінов звинувачується за публікацію відео з символікою «Хізб ут-Тахрір» 
за ч. 2 ст. 205.2 КК РФ (Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне 
виправдання тероризму чи пропаганда тероризму).

3 липня суддя «Київського районного суду» Михайло Білоусов відмовив у розгляді скарги 
адвоката Е. Смедляєва на дії співробітників ФСБ РФ під час затримання Н. Мемедемінова, 
а саме, застосування насильства, образ, психологічного тиску на його дружину, псування 
особистого майна.9

6 липня суддя Північно-Кавказького окружного воєнного суду у Ростові-на-Дону (РФ) 
відмовив у наданні побачення дружинам Енвера Мамутова, Рустема Абільтарова, Зеврі 
Абсеїтова, Ремзі Меметова, котрі утримуються у СІЗО Ростова.10

10 липня суддя «ВС РК» Ігор Крючков залишив чинним рішення про утримання під вар-
тою до 9 серпня Едема Смаїлова та Сервера Мустафаєва.11

16 липня Еміра-Усеїна Куку вивезли до лікарні для проведення аналізів. За словами 
журналістів, Емір-Усеїн Куку страждає на головний біль, запаморочення та слабкість через 
голодування.12 18 липня він припинив голодування, яке оголосив 26 червня із вимогою звіль-
нити українських політичних в’язнів в Криму та РФ.13

 «СПРАВА УКРАЇНСЬКИХ ДИВЕРСАНТІВ»

У липні 12 осіб, котрих ФСБ, затримавши, звинуватила «у підготовці диверсій та шпіона-
жі», перебувають в ув’язненні: Євген Панов, Андрій Захтей, Редван Сулейманов, Володи-
мир Присич, Володимир Дудка, Дмитро Штибліков, Олексій Бессарабов, Глеб Шаблій, 
Олексій Стогній, Геннадій Лімешко, Ганна Сухоносова, Дмитро Довгополов, Костян-
тин Давиденко. У цих справах зафіксовано незаконні методи вчинення слідства та застосу-
вання тортур для отримання свідчень зізнання.

3 липня на засіданні «ВС РК» у справі Євгена Панова як свідки були опитані експерт-фо-
нографіст і психолог, котрий досліджував особистість підозрюваного. Адвокат Д. Дінзе пові-
домив, що експерт-фонографіст не надала документів на підтвердження своєї кваліфікації та 
не спромоглася пояснити методику проведення експертизи.14

13 липня суддя «ВС РФ» Андрій Палій засудив громадянина України Євгена Панова до 8 
років позбавлення волі у колоній суворого режиму. Суддя проігнорував заяви українця про 
застосування тортур та психологічного тиску, фальсифікації доказів, факти перешкоджання 
роботі адвокатів, численні процесуальні порушення на етапі розслідування, що свідчить про 
порушення права на справедливий суд і політичних мотивах переслідування.15

9 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/639573063076820/
10 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454.1073741829.403544516679677/642255772808549/?type=3&theater
11 ВС РК» | Список справ, призначених до слухання на 10.07.2018. Справа 22К-1850/2018 https://vs--krm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.07.2018
12 https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/2051409401560656
13 https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/2052090174825912
14 КПГ | В Криму у «справі українського диверсанта» Євгена Панова призначено дебати сторін https://crimeahrg.org/v-

kryimu-po-delu-ukrainskogo-diversanta-evgeniya-panova-naznachenyi-preniya-storon/
15 КПГ | Українця Євгена Панова засудили в Криму до 8 років колонії https://crimeahrg.org/ukraintsa-evgeniya-panova-

prigovorili-v-kryimu-k-vosmi-godam-kolonii/ 

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/639573063076820/
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454.1073741829.403544516679677/642255772808549/?type=3&theater
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.07.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.07.2018
https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/2051409401560656
https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/2052090174825912
https://crimeahrg.org/v-kryimu-po-delu-ukrainskogo-diversanta-evgeniya-panova-naznachenyi-preniya-storon/
https://crimeahrg.org/v-kryimu-po-delu-ukrainskogo-diversanta-evgeniya-panova-naznachenyi-preniya-storon/
https://crimeahrg.org/ukraintsa-evgeniya-panova-prigovorili-v-kryimu-k-vosmi-godam-kolonii/
https://crimeahrg.org/ukraintsa-evgeniya-panova-prigovorili-v-kryimu-k-vosmi-godam-kolonii/
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24 липня суддя «ВС РК» Михайло Соболюк залишив чинним вирок громадянину Укра-
їни Геннадію Лімешку (8 років позбавлення волі за «незаконне придбання, зберігання та 
носіння вибухових речовин»).16 Скарги на вирок було подано Г. Лімешком та його адвокатом 
за призначенням Ельвіною Чулакчі, але брати участь в засіданні адвокат відмовилася17. Дру-
жина Г. Лімешка Ірина повідомила, що її чоловіка затримали на вулиці, катували, примусили 
вивчити текст із свідченнями зізнання.18

31 липня суддя «Севастопольського міського суду» Даниїл Землюков (громадянин 
РФ з м.  Барнаул, РФ) продовжив терміни утримання під вартою Олексію Бессарабову 
та Володимиру Дудці до 11 листопада 2018 року. Засідання відбувалося у закритому 
режимі.19

СПРАВА ВОЛОДИМИРА БАЛУХА

2 липня під час дебатів у «Роздольненському районному суді» «прокурор» Дмитро Шмельов 
запросив для українського активіста Володимира Балуха 4 роки колонії загального режиму за 
звинуваченням у дезорганізації роботи Роздольненського ізолятора тимчасового утримання.

За сукупністю із попереднім вироком він зажадав 6 років позбавлення волі у колонії 
загального режиму та штраф 10 000 рублів. В «останньому слові» на суді В. Балух сказав, 
що він не винний та переконаний, що більш правдиво буде «запровадити покарання за нена-
висть до режиму РФ, і тоді він щиросердно зізнається у цьому».20

5 липня суддя «Роздольненського районного суду» Тетяна Пиркало засудила Володи-
мира Балуха до 3 років позбавлення волі у колонії загального режиму за ч. 2 ст. 321 КК РФ 
(Дезорганізація діяльності закладу, що забезпечує ізоляцію від суспільства). За сукупністю 
із попередніми вироками у кримінальних справах —  5 років позбавлення волі з відбуванням 
покарання у колонії загального режиму та штраф 10 000 рублів.21

Суд проігнорував факти фальсифікацій, особисту неприязнь «постраждалого» до активіста 
з політичних мотивів, відсутність складу злочину, процесуальні порушення. Таким чином, це 
третій вирок Володимиру Балуху, ухвалений із порушенням фундаментальних прав людини у 
політично умотивованій кримінальній справі.

СПРАВА ВЕДЖІЄ КАШКА

Бекір Дегерменджі, Асан Чапух, Кязім Аметов і Руслан Трубач були затримані 
23 листопада 2017 року за сфабрикованим звинуваченням у здирництві грошей у громадянина 

16 «ВС РК» | Список справ, призначених до слухання на 24.07.2018. Справа 22-1827/2018 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.07.2018

17 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2060628180638778 
18 Громадське радіо | Били по нирках, пускали струм до статевих органів: дружина «диверсанта» Лімешка розповіла 

про тортури ФСБ https://admin.hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/byly-po-nyrkah-puskaly-strum-do-statevyh-organiv-
druzhyna-dyversanta-lymeshka-rozpovila-pro-tortury-fsb 

19 КПГ | Севастопольців Дудку і Бессарабова, звинувачуваних в Криму у підготовці диверсій, ще на півроку залишили 
під вартою https://crimeahrg.org/sevastopoltsev-dudku-i-bessarabova-obvinyaemyih-v-kryimu-v-podgotovke-diversiy-eshhe-na-polgoda-
ostavili-pod-strazhey/ 

20 Крим.Реалії | Володимир Балух: «За любов до батьківщини я готовий платити будь-яку ціну»: https://ru.krymr.
com/a/29333536.html

21 «Роздольненський районний суд» | Список справ, призначених до слухання на 05.07.2018. Справа 1-34/2018 
https://razdolnenskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=05.07.2018

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.07.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.07.2018
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2060628180638778
https://admin.hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/byly-po-nyrkah-puskaly-strum-do-statevyh-organiv-druzhyna-dyversanta-lymeshka-rozpovila-pro-tortury-fsb
https://admin.hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/byly-po-nyrkah-puskaly-strum-do-statevyh-organiv-druzhyna-dyversanta-lymeshka-rozpovila-pro-tortury-fsb
https://crimeahrg.org/sevastopoltsev-dudku-i-bessarabova-obvinyaemyih-v-kryimu-v-podgotovke-diversiy-eshhe-na-polgoda-ostavili-pod-strazhey/
https://crimeahrg.org/sevastopoltsev-dudku-i-bessarabova-obvinyaemyih-v-kryimu-v-podgotovke-diversiy-eshhe-na-polgoda-ostavili-pod-strazhey/
https://ru.krymr.com/a/29333536.html
https://ru.krymr.com/a/29333536.html
https://razdolnenskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=05.07.2018
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Туреччини. Під час затримання померла ветеран кримськотатарського руху Веджіє Кашка, 
котрій, за словами затриманих, громадянин Туреччини мав повернути заборговані гроші.

12 липня суддя «Київського районного суду» Сімферополя Ольга Кузнєцова за клопотан-
ням слідчого М. А. Рудковського продовжила терміни утримання під вартою Бекіру Дегер-
менджі, Асану Чапуху, Кязіму Аметову та Руслану Трубачу до 15 вересня 2018 року.22

Адвокат А. Азаматов повідомив, що захист сповістив суд про різке погіршення здоров’я 
А. Чапуха. «Суддя» відмовився долучити до справи медичну довідку про стан його здоров’я 
(у СІЗО переніс мікроінсульт). Також не було взято до відома те, що Б. Дегерменджі має 
проблеми зі здоров’ям —  страждає хронічну астму.23

СПРАВА ФАЗІЛА ІБРАЇМОВА

19 липня «Київський районний суд» Сімферополя змінив запобіжний захід Фазілу 
Ібрагімову з утримання під вартою на домашній арешт. 15 лютого його затримали за 
звинуваченням у порушенні ст. 222 КК РФ (шахрайство). За версією слідства, він збирав гроші 
з учасників «галявини спротиву “Стрєлковая“» за сприяння в отриманні прав власності на 
цю землю. Раніше його притягали до адміністративного арешту за критику дій адміністрації 
Сімферополя. Ф. Ібрагімов перебував у СІЗО Сімферополя з 15 лютого 2018 року.24

УМОВИ УТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ

3 липня Ісмаїл Рамазанов повідомив, що у СІЗО його утримують у камері 12,5 метрів кв. 
У камері розташовано 4 ліжка, але мешкає 5 осіб. Над ними розташована камера для хворих 
на сухоти. З цієї камери постійно тече вниз вода, що призводить до виникнення плісняви та 
грибкових утворень.25

Син Володимира Дудки (фігурант «справи українських диверсантів») повідомив, що за час 
утримання в СІЗО у Володимира Дудки відкрився простатит, а з передачею ліків виникають 
постійні проблеми.26

ТИСК НА РОДИЧІВ ОСІБ, КОТРИХ ПЕРЕСЛІДУЮТЬ ЗА 
ПОЛІТИЧНИМИ МОТИВАМИ

26 липня Зарема Куламетова розпочала виконання обов›язкових громадських робіт у 
Старому Криму.27 ЇЇ засудили до 250 годин громадських робіт і штрафу 20 000 рублів за 
образу поліціанта під час обшуку та затримання її сина Гірая Куламетова.

22 «ВС РК» | Список справ, призначених до слухання на 12.07.2018. Справи а2К-1850/2018 Дела 3/2-286/2018, 
3/2-287/2018, 3/2-288/2018, 3/2-289/2018, https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_
date=12.07.2018

23 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/648217505545709/ 
24 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1062578877244004&id=100004757052466
25 Громадське радіо | Затриманий в окупованому Криму Рамазанов розповів про умови утримання в СІЗО: https://

hromadskeradio.org/news/2018/07/03/zatrymanyy-v-okupovanomu-krymu-ramazanov-rozpoviv-pro-umovy-utrymannya-v-sizo
26 Крим.Реалії | В Криму погіршився стан заарештованого «українського диверсанта» Дудки —  син: https://ru.krymr.

com/a/news/29401697.html
27 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454.1073741829.403544516679677/661634010870725/?type=3&theater

https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=12.07.2018
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=12.07.2018
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/648217505545709/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1062578877244004&id=100004757052466
https://hromadskeradio.org/news/2018/07/03/zatrymanyy-v-okupovanomu-krymu-ramazanov-rozpoviv-pro-umovy-utrymannya-v-sizo
https://hromadskeradio.org/news/2018/07/03/zatrymanyy-v-okupovanomu-krymu-ramazanov-rozpoviv-pro-umovy-utrymannya-v-sizo
https://ru.krymr.com/a/news/29401697.html
https://ru.krymr.com/a/news/29401697.html
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454.1073741829.403544516679677/661634010870725/?type=3&theater
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СВОБОДА СЛОВА ТА ВИСЛОВЛЮВАННЯ ДУМОК

Моніторинг КПГ, здійснений в Криму у липні 2018 року, засвідчив, що влада РФ гамує 
сигнал українських радіомовників шляхом увімкнення російських радіостанцій на тих самих 
частотах. Моніторингова група перевірила роботу 4х український ФМ-радіостанцій, про 
запуск віщання на Крим яких повідомили у міністерстві інформаційної політики України. 
Результати моніторингу опубліковано на сайті КПГ.28

СПРАВА ІСМАЇЛА РАМАЗАНОВА

3 липня суддя «ВС РК» Олег Лебідь відмовився розглядати апеляцію на рішення щодо 
продовження терміну утримання під вартою Ісмаїла Рамазанова, котрий звинувачується у 
порушенні ч. 1 ст. 282 КК РФ (Розпалювання ненависті чи ворожнечі, а також приниження 
людської гідності) за висловлювання в ефірі інтернет-радіостанції «Zello».Суддя послався на 
те, що скарга не була підписана І. Рамазановым.29

5 липня адвокат О. Ладін повідомив, що «слідчий СК РФ Косякін заборонив йому фото-
графувати матеріали справи Ісмаїла Рамазанова, тому що, на його думку, копіювання матері-
алів може здійснюватися лише за допомогою копіру».30

12 липня «Сімферопольский районний суд» змінив запобіжний захід для І. Рамазанова з 
утримання під вартою на підписку про невиїзд. Він перебував під вартою впродовж 6 місяців, 
що є максимальним терміном утримання при обвинуваченні за ч. 1 ст. 282 КК РФ.31

14 липня Ісмаїл Рамазанов вийшов із СІЗО, слідство у його справі триває. 

28 https://crimeahrg.org/radioveshhanie-na-kryim-s-novoy-ukrainskoy-vyishki-zaglushayut-rossiyskim-signalom/ 
29 Громадське радіо | Затриманий в окупованому Криму Рамазанов розповів про умови утримання в СІЗО: https://

hromadskeradio.org/news/2018/07/03/zatrymanyy-v-okupovanomu-krymu-ramazanov-rozpoviv-pro-umovy-utrymannya-v-sizo 
30 https://www.facebook.com/alexey.ladin.3/posts/1663149527135759 
31 Крим.Реалії | Суд у Сімферополі не продовжив арешт підозрюваному у пропаганді екстремізму Рамазанову: https://

ru.krymr.com/a/news/29359388.html 

https://crimeahrg.org/radioveshhanie-na-kryim-s-novoy-ukrainskoy-vyishki-zaglushayut-rossiyskim-signalom/
https://hromadskeradio.org/news/2018/07/03/zatrymanyy-v-okupovanomu-krymu-ramazanov-rozpoviv-pro-umovy-utrymannya-v-sizo
https://hromadskeradio.org/news/2018/07/03/zatrymanyy-v-okupovanomu-krymu-ramazanov-rozpoviv-pro-umovy-utrymannya-v-sizo
https://www.facebook.com/alexey.ladin.3/posts/1663149527135759
https://ru.krymr.com/a/news/29359388.html
https://ru.krymr.com/a/news/29359388.html
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СВОБОДА МИРНИХ ЗІБРАНЬ ТА АСОЦІАЦІЙ

Адміністрація Керчі заборонила місцевій комуністичній партії провести 13 липня на площі 
Леніна мітинг проти підвищення пенсійного віку, тарифів ЖКХ і цін на бензин. Відмову за під-
писом заступника глави адміністрації Мельгазієва мотивовано тим, що того самого часу на 
тому ж місці інша організація має намір проводити узгоджений із владою захід (Додаток 1). 
Проте 13 липня на площі Леніна інший захід не відбувався. На площі були присутні лише 
кілька співробітників МВС РФ, котрі повідомили, що перебувають тут для попередження 
несанкціонованого мітингу комуністів, але про інший захід їм нічого не відомо.32

ПРАВО НА СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ

У Балаклаві перебувають моряки, громадяни України, з українського рибальського судна 
«ЯМК-0041», яке було затримане прикордонниками РФ біля берегів Криму у Чорному морі 
у травні 2018 року. Щодо капітана судна розпочато справу за ч. 3 ст. 256 КК РФ (Незаконне 
видобування морських біоресурсів у виключній економічній зоні РФ). Чотири члени екіпажу 
проходять у справі зі статусом свідків, але вони не в змозі виїхати на підконтрольну Україні 
територію, тому що співробітники прикордонного управління ФСБ вилучили у них паспорта 
громадян України.33

32 Керчь.FM | Замість мітингу у Керчі на площі —  нудьгуючий кінь: https://youtu.be/am7q_WDFE7A 
33 КПГ | Адвокати затриманих в Криму українських моряків оскаржать незаконні дії ФСБ : https://crimeahrg.org/advokatyi-

zaderzhannyih-v-kryimu-ukrainskih-moryakov-obzhaluyut-nezakonnyie-deystviya-fsb/

https://youtu.be/am7q_WDFE7A
https://crimeahrg.org/advokatyi-zaderzhannyih-v-kryimu-ukrainskih-moryakov-obzhaluyut-nezakonnyie-deystviya-fsb/
https://crimeahrg.org/advokatyi-zaderzhannyih-v-kryimu-ukrainskih-moryakov-obzhaluyut-nezakonnyie-deystviya-fsb/
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3. ПОРУШЕННЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО 
ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА

ПРИЗОВ ОСІБ, КОТРІ МЕШКАЮТЬ НА ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ, 
ДО АРМІЇ ДЕРЖАВИ, ЩО ОКУПУЄ, А ТАКОЖ ПРОПАГАНДА 
СЛУЖБИ В АРМІЇ

1 липня добігла кінця весняна мобілізаційна кампанія 2018 року в РФ, яка розпочалася 
1 квітня 2018. Начальник головного організаційно-мобілізаційного управління Генерального 
штабу збройних сил РФ генерал-лейтенант Євген Бурдинський повідомив, що за цей період 
з Криму та Севастополя до армії РФ мобілізували 2 800 мешканців Криму.34

29 липня у Севастополі відбулася вулична акція із закликом служити за контрактом у 
російської армії. На площі Нахімова були встановлені агітаційні намети із написом «пункт від-
бору на військову службу за контрактом». Російські військовослужбовці поширювали серед 
міських мешканців буклети з агітацією служити на кораблях 30-ї дивізії надводних кораблів 
Чорноморського флоту РФ. Агітація відбулася під час святкування у Севастополі дня ВМФ.35

НАД ОГЛЯДОМ ПРАЦЮВАЛИ:

Ольга Скрипник, координатор Кримської правозахисної групи;

Віссаріон Асєєв, аналітик Кримської правозахисної групи;

Олександр Сєдов, аналітик Кримської правозахисної групи.

34 Міністерство оборони РФ | Весняний призов 2018 року громадян на військову службу в Росії завершено: https://
function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12185746%40egNews

35 КПГ | У Севастополі у порушення Женевської конвенції здійснювали пропагандує служби в армії РФ: https://
crimeahrg.org/v-sevastopole-v-narushenie-zhenevskoy-konventsii-provodili-propagandu-sluzhbyi-v-armii-rf/

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12185746%40egNews
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12185746%40egNews
https://crimeahrg.org/v-sevastopole-v-narushenie-zhenevskoy-konventsii-provodili-propagandu-sluzhbyi-v-armii-rf/
https://crimeahrg.org/v-sevastopole-v-narushenie-zhenevskoy-konventsii-provodili-propagandu-sluzhbyi-v-armii-rf/
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4. ДОДАТКИ

ДОДАТОК 1

Відмова заступника глави адміністрації Керчі Д. Мельгазієва в проведенні 
13 липня мітингу місцевої комуністичної партії проти підвищення пенсійного віку, 

тарифів ЖКГ та цін на бензин, 4 липня 2018 р.


