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ГОРДЄЙЧУК
Катерина Іллівна

21 серпня
1999 р. 

Доярка акціонерного 
товариства «Широке»,
Сімферопольський район

За досягнення найвищих у 
регіоні показників з надоїв 
молока, багаторічну сум-
лінну працю в сільському 
господарстві

У 2008 році вийшла на пенсію. Задоволена тим, що Крим було окуповано Російською Федерацією, 
про що каже у інтерв'ю BBC Росія, також каже, що зараз отримує пенсію 100 тисяч рублів.

ЯКУБОВ
Февзі Якубович

4 жовтня
2004 р. 

Ректор Кримського 
державного інженерно-
педагогічного 
університету, доктор 
технічних наук, професор, 
Сімферополь

За визначні особисті 
заслуги перед Україною 
у розвитку національної 
освіти, підготовку висо-
кокваліфікованих фахівців, 
багаторічну педагогічну і 
наукову діяльність

Після окупації проживає в Криму, має проросійську позицію. З 2016 року президент Кримського 
державного інженерно-педагогічного університету під контролем РФ. 
Закликав кримськотатарську молодь не брати участі в діях українських організацій, що 
виступають за звільнення Криму від російської окупації. У виступі на Всекримській конференції 
кримськотатарських релігійних діячів сказав:«Киевское крыло Меджлиса перешло на очень 
пагубный путь, уйдя в непонятную оппозицию. Подобные истории всегда заканчиваются 
печально».

БОЙКО
Микола 
Костянтинович

19 серпня
2009 р. 

Генеральний директор 
Національного 
виробничо-аграрного 
об'єднання«Масандра», 
Ялта

За визначні особисті 
заслуги перед Україною 
у збереженні та примно-
женні кращих традицій 
вітчизняного виногра-
дарства та виноробства, 
багаторічну плідну працю

Після окупації Криму продовжував очолювати виноробний комбінат «Масандра». У своєму 
інтерв’ю в травні 2014 р. сказав: «По духу мы россияне, и, конечно, есть эйфория. Мы счастливы, 
что вернулись на родину... Мы мечтали, что «Массандра» украсит своими винами российский 
рынок — уже не как импортёр, а как свой, родной, отечественный производитель... И сейчас я 
вижу — с удивлением, с тревогой, даже с ужасом, — что мы со своей продукцией не вписываемся 
в российское законодательство».
У лютому 2015 р. Слідчий Комітет Росії звинуватив Бойка у «зловживанні службовими повноважен-
нями», його було усунуто з посади. Після відкриття провадження виїхав з Криму. Він зазначений у 
рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року «Про застосування 
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

БАТАЛІН
Олександр 
Сергійович

24 серпня
2012 р.

Голова правління 
акціонерного товариства
«Завод Фіолент»,
 АР Крим

За визначний особистий 
внесок у зміцнення 
промислового потенціалу 
України, виробництво 
конкурентоспроможної 
продукції, впровадження 
високоефективних форм 
господарювання, багато-
річну сумлінну працю

Після окупації працює директором заводу«Фиолент», голова кримського відділу Російського 
союзу промисловців та підприємців. Завод виконує замовлення для російського оборонного 
сектору, наприклад, розробив високоточні деталі для танка «Армата». 
В інтерв'ю сказав: «Как почётный крымчанин я поддерживаю проведение общекрымского 
референдума и призываю жителей автономии обязательно прийти 16 марта на избирательные 
участки и определить судьбу Крыма». Прокуратура АРК, яка після окупації здійснює діяльність 
у Києві, відкрила щодо нього кримінальне провадження. Це він прокоментував так: «Все эти 
списки и обращения абсолютно бессмысленны. Мы приняли решение: открыто проголосовали 
на референдуме. Я очень рад, что я в родной России»...

ДЕЙЧ
Борис Давидович

24 серпня
2013 р.

Політик, 2002—2006 рр. 
голова Верховної Ради АР 
Криму, народний депутат 
України V—VII скликань 
(від 2006)

За визначний 
особистий внесок у 
державне будівництво, 
багаторічну  громад-
сько-політичну діяльність, 
високий професіоналізм

В березні 2014 року публічно підтримав окупацію Криму. 13 березня під час виступу на зборах 
колективу ТОК «Судак» заявив: «Я почетный крымчанин. Я сделал выбор. Я буду голосовать за 
вхождение в Россию по тому, что Крыму так будет лучше». 19 березня 2014 року відмовився від 
мандата народного депутата: «Как почетный крымчанин, учитывая волю избирателей, считаю, 
что не имею морального права продолжать выполнять обязанности народного депутата Украины, 
избранного по мажоритарному избирательному округу №8, и заявляю о сложении полномочий 
народного депутата Украины VII созыва». Тоді Верховна Рада України не підтримала  заяву про 
дострокове складення повноважень.



* Нагороджені громадяни, яких вже немає в живих
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БАГРОВ
Микола Васильович

21 серпня
2007 р.

Ректор Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського, 
доктор географічних наук, професор, 
член-кореспондент НАН України,
Сімферополь

За визначні особисті заслуги 
перед Україною у розвитку 
національної освіти, підготовку 
висококваліфікованих фахівців, 
багаторічну наукову і педагогічну 
діяльність

Помер 21 квітня 2015 року в Криму. Після окупації став президентом 
Кримського Федерального Університета (КФУ) під контролем РФ. Активно 
пітримує дії окупаційної влади. Під час підписання довору з Російським ін-
ститутом стратегічних дослід жень сказав: «Я был первым руководителем 
Верховного Совета АР Крым, и уже тогда можно было видеть на Украине 
признаки нацизма. Сейчас это нередко перерастает в откровенный 
фашизм. Большое спасибо президенту Владимиру Путину, который помог, 
возвращение Крыма было проведено блистательно».

БАРТЄНЄВ
Олександр 
Володимирович

22 серпня 
2004 р.

Директор Феодосійського підприємства 
з забезпечення нафтопродуктами, 
м. Феодосія

За визначні особисті заслуги 
перед Україною у розвитку па-
ливно-енергетичного комплексу, 
самовіддану працю і громадську 
діяльність

Помер 27 липня 2013 року, Феодосія.

РОЇК
Віра Сергіївна

19 серпня
2006 р.

Майстриня художньої вишивки, 
м. Сімферополь

За визначний особистий 
внесок у розвиток культури 
України, утвердження традицій 
національного декоративно-при-
кладного мистецтва, педагогічну 
діяльність

Померла 3 жовтня 2010 року, Сімферополь.

КЕМСЬКИЙ
Сергій 
Олександрович

21 листопада
 2014 р. 

Політолог, журналіст, співробітник 
Інституту політичних та економічних 
ризиків і перспектив, громадський 
активіст, учасник Євромайдану

За громадянську мужність, патрі-
отизм, героїчне відстоювання 
засад демократії, прав і свобод 
людини, самовіддане служіння 
Українському народу, виявлені 
під час Революції гідності

Загинув від кулі снайпера на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 
2014 року.

АМЕТОВ
Решат Медатович

18 травня
2017 р. 

Кримськотатарський активіст. 3 березня 
2014 року брав участь у одиночному 
мирному протесті проти окупації Криму 
російськими військами в центрі Сімферо-
поля. Троє «бійців загонів самооборони 
Криму» викрали його з площі та проти 
волі вивезли у невідомому напрямку

За громадянську мужність, 
героїзм і самопожертву, виявлені 
у захисті державного суверені-
тету та територіальної цілісності 
України під час акцій протесту 
проти окупації Росією Криму

 Після викрадення 15 березня 2014 року Решата Аметова знайдено 
мертвим у Білогірському районі Криму зі слідами жорстоких катувань. 
Після смерті у нього залишилися дружина та троє дітей.


