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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.



Моніторинговий огляд ситуації з правами людини в Криму
 серпень 2018

3

2. ГРОМАДЯНСЬКІ І ПОЛІТИЧНІ ПРАВА

ЗАБОРОНА ТОРТУР

15 серпня на конференції у Києві колишній в’язень колонії№ 2 в Керчі Мурад Алієв роз-
повів про катування тих, хто відбуває там покарання. За його словами, співробітники колонії 
били в’язнів у такий спосіб0 щоб не залишалося відбитків насильства на тілі, залякували, 
«морально принижували людську гідність».1

ПРАВО НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ

ЗАТРИМАННЯ

У серпні співробітники ФСБ РФ мінімум тричі затримували на термін більше трьох годин 
громадян України на контрольно-пропускних пунктах (КПП) з Кримом.

25 серпня на КПП «Армянськ» був затриманий мешканець Києва, кримський татарин 
Сервер Девлетшаєв. Його дружину та дітей пропустили з Криму, а С. Делетшаєва співро-
бітники ФСБ РФ утримували довше 18 годин — з 7:00 25 серпня до 01:30 26 серпня. Також 
повідомлялося, що 25 серпня на КПП «Чонгар» довше трьох годин утримувався кримський 
татарин Іслям Каракашев.2

27 серпня о 6:00 співробітники ФСБ РФ затримали на КПП «Армянськ» кримського тата-
рина Решата Медінова.3 Його брат повідомив, що телефоном співробітники прикордон-
ної служби відмовилися давати інформацію рідним про затримання. Р. Медінова звільнили 
близько 14:00, до цього його тримали у Красноперекопському відділенні ФСБ РФ.

ОБШУКИ

3 серпня у селищі Калинівка Ленінського району співробітники МВС РФ вчинили обшук 
у кримськотатарського активіста Ленура Аблязімова. Під час обшуку було вилучено ноут-
бук та книги кримськотатарською мовою. За інформацією активістів, співробітники МВС 
продемонстрували постанову «суду» лише на огляд помешкання,4 але не на обшук. Акти-
віст Заїр Смедляєв повідомив, що після обшуку Л. Аблязімова доправили до місцевого 
РВВС на допит, після допиту його відпустили під підписку про невиїзд та нерозголошення 
таємниці слідства.5

29 серпня у Сімферополі співробітники ФСБ РФ вчинили обшук у будинку активістки 
Українського культурного центру Ольги Павленко. Обшук відбувався на підставі поста-

1 Центр інформації про права людини | «Це жахливо — бачити жах і сльози зґвалтованого дорослого чоловіка» https://
humanrights.org.ua/material/murad_alijev_rozpoviv_pro_perebuvannjia_u_kerchenskij_vipravnij_koloniji 

2 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/693900944310698/?type=3&theater 
3 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1905269852886768&set=a.509289462484821 
4 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/670364846664308/ 
5 https://www.facebook.com/zair.smedlya/posts/1793501247351702

https://humanrights.org.ua/material/murad_alijev_rozpoviv_pro_perebuvannjia_u_kerchenskij_vipravnij_koloniji
https://humanrights.org.ua/material/murad_alijev_rozpoviv_pro_perebuvannjia_u_kerchenskij_vipravnij_koloniji
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/693900944310698/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1905269852886768&set=a.509289462484821
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/670364846664308/
https://www.facebook.com/zair.smedlya/posts/1793501247351702
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нови «Київського районного суду» Сімферополя. Під час обшуку було вилучено зошити з 
нотатками та мобільний телефон, скопійовано інформацію з особистого комп’ютера. Після 
обшуку Олену Павленко допитали у Слідчому комітету РФ як свідка у рамцях кримінальної 
справи про причетність кількох активістів Криму до діяльності забороненої у РФ організації 
«Правий сектор». 6

ПОЛІТИЧНО МОТИВОВАНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ

СПРАВА СЕНЦОВА, КОЛЬЧЕНКА, АФАНАСЬЄВА, ЧІРНІЯ

Український режисер, політв’язень Олег Сенцов продовжує голодування, розпочате 14 
травня 2018 року у російській колонії Лабитнангі. 

6 серпня Адміністрація президента РФ відмовила у проханні матері Олега Сенцова про 
помилування її сина на тій підставі, що українець має «самостійно подати прохання про 
помилування». 

7 серпня адвокат Д. ДІнзе повідомив, що стан здоров’я Олега Сенцова погіршився. Він 
відмовляється від переводу до місцевої лікарні через переконання у тому, що завідувач реа-
німаційним відділенням агресивно ставиться до нього.7

15 серпня прес-служба губернатора Ямало-Ненецького автономного округа повідоми-
ла, що комісія округа з питань помилування не прийняла два клопотання про помилування 
Олега Сенцова — від його матері та архієпископа Сімферопольського і Кримського УПЦ 
КП Климента. Відмова ґрунтується на тому, що Олег Сенцов має особисто подати таке кло-
потання.8 Проте раніше звільнені політичні в’язні (Ільмі Умеров, Ахтем Чийгоз) не подавали 
прохань про помилування та були помилувані президентом РФ у рамцях політичних домовле-
ностей про їхнє звільнення.

СПРАВА ОЛЕКСАНДРА КОСТЕНКА

3 серпня політв’язень Олександр Костенко відбув увесь термін позбавлення волі та 
вийшов на свободу з російської виправної колонії № 5 міста Кірово-Чепецьк (РФ).9 6 серпня 
у супроводі співробітників консульства України в РФ він приїхав до Києва.

Олександр Костенко був незаконно затриманий у Сімферополі 5 лютого 2015 року 
і відчув на собі тортури. Російська влада його звинуватила у вчиненні легких тілесних 
пошкоджень співробітнику спецпідрозділу МВС України «Беркут» у Києві під час масових 
протестів на Майдані у лютому 2014 року та зберіганні зброї. Олександра Костенка засудили 
до 4 років і 2 місяців колонії загального режиму, визнавши винним у порушенні п. «б» ч. 2 
ст. 115 (зумисне нанесення легкої шкоди здоров’ю) та ч. 1 ст. 222 (незаконне зберігання 

6 http://crimeahrg.org/vdome-aktivistki-ukrainskogo-kulturnogo-tsentra-v-kryimu-olgi-pavlenko-sotrudniki-fsb-proveli-obyisk/ 
7 Hromadske | Стан Сенцова погіршується, але він відмовляється від госпіталізації — адвокат https://hromadske.ua/posts/

stan-sentsova-pohirshuietsia-ale-vin-vidmovliaietsia-vid-hospitalizatsii-advokat
8 Interfax | Комісія ЯНАО у справах помилування не прийняла клопотання від матері Сенцова: http://www.interfax.ru/

russia/625377
9 Hromadske | Український політв’язень Кремля Костенко вийшов на свободу https://hromadske.ua/posts/ukrainskyi-

politviazen-kremlia-kostenko-vyishov-na-svobodu-hromadska-nahliadova-komisiia 

http://crimeahrg.org/vdome-aktivistki-ukrainskogo-kulturnogo-tsentra-v-kryimu-olgi-pavlenko-sotrudniki-fsb-proveli-obyisk/
https://hromadske.ua/posts/stan-sentsova-pohirshuietsia-ale-vin-vidmovliaietsia-vid-hospitalizatsii-advokat
https://hromadske.ua/posts/stan-sentsova-pohirshuietsia-ale-vin-vidmovliaietsia-vid-hospitalizatsii-advokat
http://www.interfax.ru/russia/625377
http://www.interfax.ru/russia/625377
https://hromadske.ua/posts/ukrainskyi-politviazen-kremlia-kostenko-vyishov-na-svobodu-hromadska-nahliadova-komisiia
https://hromadske.ua/posts/ukrainskyi-politviazen-kremlia-kostenko-vyishov-na-svobodu-hromadska-nahliadova-komisiia
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вогнепальної зброї) КК РФ. 26 серпня того ж року «ВС РК» змінив термін покарання на 3 
роки 11 місяців за сукупністю. Під час слідства до активіста неодноразово застосовувалися 
тортури, через що у нього сильно пошкоджена рука, зараз він потребує операції та лікування.

 «СПРАВА КРИМСЬКИХ МУСУЛЬМАН»

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

нувальні вироки, перебувають у колоніях на території РФ;
 z 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;

 z Теймур Абдуллаєв, Рустем Ісмаїлов, Айдер Саледінов, Узеїр Абдуллаєв, Емиль 
Джемаденов, Марлен Асанов, Сейран Салієв, Мемет Бєлялов, Тимур Ібрагімов, 
Сервер 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 
декотрим з фігурантів висунули звинувачення за ст. 278 НК РФ (Насильницьке захоплення 
влади чи насильницьке утримання влади).

 z Наріман Мемедемінов звинувачується за публікацію відео з символікою «Хізб ут-Тах-
рір» за ч. 2 ст. 205.2 КК РФ (Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, 
публічне виправдання тероризму чи пропаганда тероризму).
7 та 8 серпня суддя «Київського районного суду Сімферополя» Денис Діденко продо-

вжив терміни утримання під вартою Марлену Асанову, Серверу Зекирьяєву, Тімуру Ібрагі-
мову, Сейрану Салієву, Серверу Мустафаєву та Едему Смаїлову до жовтня 2018 року.10

9 серпня судді «Верховного суду Республіки Крим» («ВС РК») Олег Лебідь за клопо-
танням майора ФСБ РФ Р. С. Горбачова продовжив термін утримання під вартою Айдера 
Саледінова до 11 вересня 2018 року.11

10 серпня суддя «ВС РК» Віктор Зіньков залишив чинним рішення щодо утримання під вар-
тою Ернеса Аметова і Марлена Асанова до 9 серпня.12 Засідання відбувалося у закритому 
режимі, М. Асанов і Е. Аметов перебували в СІЗО та брали участь у засідання через відеокон-
ференцзв’язок.13 Як і в попередніх випадках, розгляд апеляції був формальний, тому що сто-
совно них вже було ухвалено нове рішення про утримання під вартою до 9 жовтня 2018 року.

10 серпня суддя «ВС РК» Віктор Зіньков за клопотанням майора ФСБ РФ Р. С. Горба-
чова продовжив термін утримання під вартою Рустема Ісмаілова, Теймура Абдуллаєва, 
Узеїра Абдуллаєва та Еміля Джемаденова до 11 вересня 2018 року.14

10 Крим.Реалії | Суд у Сімферополі продовжив арешт фігурантам бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» https://ru.krymr.
com/a/sud-simferopol-arest-figurantam-hizb-ut-tahrir/29417566.html

11 «ВС РК» | Список справ, призначених до слухання на 09.08.2018. Справа 3/2-36/2018 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.08.2018

12 «ВС РК» | Список справ, призначених до слухання на 10.08.2018. Справа 22К-2139/2018 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.08.2018

13 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/677568725943920?__tn__=K-R 
14 «ВС РК» | Список справ, призначених до слухання на 10.08.2018. Справи 3/2-35/2018, 3/2-37/2018, 3/2-38/2018, 

3/2-39/2018 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.08.2018

https://ru.krymr.com/a/sud-simferopol-arest-figurantam-hizb-ut-tahrir/29417566.html
https://ru.krymr.com/a/sud-simferopol-arest-figurantam-hizb-ut-tahrir/29417566.html
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.08.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.08.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.08.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.08.2018
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/677568725943920?__tn__=K-R
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.08.2018


Моніторинговий огляд ситуації з правами людини в Криму
 серпень 2018

6

13 серпня суддя «Київського районного суду Сімферополя» Яніна Охота продовжила термін 
утримання під вартою Наріману Мемедемінову до 15 жовтня 2018 року. За словами адвока-
та Е. Семедляєва, засідання відбувалося у закритому режимі, допустили лише дружину.15

21 серпня суддя Північно-Кавказького окружного військового суду (РФ) повернула до 
прокуратури справу «кримських мусульман» (Емір-Усеїн Куку, Інвер Бекіров, Муслім Алієв, 
Вадим Сірук, Арсен Джеппаров, Рефат Алімов), звинувачуваних у участі в ялтинському осе-
редку організації «Хізб ут-Тахрір», для складання нового обвинувального висновку. Суддя вва-
жає, що І. Бекірова необхідно перекваліфікувати не як учасника, а як організатора осередку. За 
словами адвоката О. Ладіна, проти повернення справи клопоталися і захист, і обвинувачення.16

 «СПРАВА УКРАЇНСЬКИХ ДИВЕРСАНТІВ»

У серпні 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.

2 серпня у «Севастопольському міському суді» розпочався розгляд за суттю кримінальної 
справи щодо Олексія Бессарабова та Володимира Дудки, звинувачуваних у підготовці 
диверсії в Криму і незаконному зберігання вибухових речовин. За словами адвоката, під час 
першого засідання були опитані два свідка з семи заявлених. Першим виступив родич обви-
нувачуваного, котрий не підтвердив версію слідства про те, що телефон, нібито віднайдений 
під час обшуку, належав Володимиру Дудці. Другим виступив інженер нафтобази, котрий 
повідомив лише про гіпотетичні наслідки на випадок скоєння диверсій.17

9 серпня Петро Дудка повідомив, що його брату Володимиру Дудці не передають листів 
від родичів у СІЗО Сімферополя.18

9 серпня дружина фігуранта «справи українських диверсантів» Геннадія Лімешка повідо-
мила, що його вивезли з Криму до Краснодарського краю Росії для подальшого етапування 
до однієї з колоній РФ.19

СПРАВА ВОЛОДИМИРА БАЛУХА

У серпні Володимира Балуха тимчасово перевели до ІТУ селища Роздольне. Його 
транспортували туди для ознайомлення з матеріалами справи для подання скарги на 
вирок, яким 5 липня він був засуджений за сукупністю з попередніми вироками до 5 років 

15 Крим.Реалії | Сімферополь: суд продовжив арешт блогеру Мемедемінову: https://ru.krymr.com/a/news-simferopol-prodlili-
arest-memedeminovu/29430782.html 

16 Медіазона | Суд повернув до прокуратури ялтинську справу «Хізб ут-Тахрір», щоб посилити обвинувачення одному з 
фігурантів: https://zona.media/news/2018/08/21/xizb

17 Новая Газета | В Севастополе начался суд над «крымскими диверсантами»: https://www.novayagazeta.ru/
news/2018/08/02/143828-v-sevastopole-nachalsya-sud-nad-krymskimi-diversantami 

18 Крим.Реалії | «Українському диверсанту» Дудці не приходять листи до сімферопольського СІЗО — родичі: https://
ru.krymr.com/a/news-pisma-dudke/29422103.html 

19 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2141160049498350&id=100008131277177

https://ru.krymr.com/a/news-simferopol-prodlili-arest-memedeminovu/29430782.html
https://ru.krymr.com/a/news-simferopol-prodlili-arest-memedeminovu/29430782.html
https://zona.media/news/2018/08/21/xizb
https://www.novayagazeta.ru/news/2018/08/02/143828-v-sevastopole-nachalsya-sud-nad-krymskimi-diversantami
https://www.novayagazeta.ru/news/2018/08/02/143828-v-sevastopole-nachalsya-sud-nad-krymskimi-diversantami
https://ru.krymr.com/a/news-pisma-dudke/29422103.html
https://ru.krymr.com/a/news-pisma-dudke/29422103.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2141160049498350&id=100008131277177


Моніторинговий огляд ситуації з правами людини в Криму
 серпень 2018

7

позбавлення волі із відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму та 
штрафу у 10 000 рублів.

За інформацією родичів, у активіста почалося запалення вуха, але необхідного лікування 
в ІТУ йому не надають.20

«Прокуратура» Криму повідомила адвокатам українця, що під час утримання у СІЗО 
Володимира Балуха тричі намагалися відправити до карцеру, проте таке покарання не було 
виконано, тому що карцер постійно переповнений (Додаток 1).

СПРАВА ВЕДЖІЄ КАШКА

Бекір Дегерменджі, Асан Чапух, Казім Аметов і Руслан Трубач були затримані 23 
листопада 2017 року за сфабрикованим звинуваченням у здирництві грошей у громадянина 
Туреччини. Під час затримання померла ветеран кримськотатарського руху Веджіє Кашка, 
котрій, за словами затриманих, громадянин Туреччини мав повернути заборговані гроші.

23 серпня суддя «ВС РК» Олексій Козирєв залишив чинним рішення щодо утримання 
під вартою до 15 вересня Бекіра Дегерменджі, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Казіма 
Аметова.21 «Суддя» проігнорував проблеми зі здоров’ям фігурантів справи. У А. Чапуха 
перед засіданням піднявся артеріальний тиск, він написав відмову від участі у засіданні. Інші 
фігуранти справи брали участь через відеоконфернцзв’язок з СІЗО Сімферополя.22

СПРАВА ОЛЕКСАНДРА СТЕШЕНКА

У серпні стало відомо, що 26 липня суддя «Центрального районного суду» Юрій Гулевич 
засудив громадянина України Олександра Стешенка до 2 років позбавлення волі із пере-
буванням у колонії-поселенні за ч. 2 ст. 167 УК РФ (Зумисне псування чужого майна).23

Олександр Стешенко був затриманий 11 квітня 2018 року на російському КПП «Джан-
кой» на 12 діб за «паління у невідповідному місці та за непокору співробітникам поліції». 
Після відбуття адміністративного арешту він був викрадений співробітниками ФСБ РФ, після 
чого його звинуватили в участі у екстремістській організації.

20 КПГ | Володимир Балух тимчасово перебуває в ІТУ Роздольного, у нього проблеми зі здоров’ям: https://crimeahrg.org/
vladimir-baluh-vremenno-nahoditsya-v-ivs-razdolnogo-u-nego-problemyi-so-zdorovem/

21 «ВС РК» | Список призначених до слухання на 23.08.2018. Справа 22К-2275/2018, https://vs--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.08.2018

22 Громадське радіо | Фігурантів «справи Веджіє Кашка» залишили під вартою до 14 вересня https://hromadskeradio.org/
news/2018/08/23/figurantiv-spravy-vedzhiye-kashka-zalyshyly-pid-vartoyu-do-14-veresnya

23 КПГ | Українцю Стешенку, затриманому в Криму за «екстремізм», дали 2 роки колонії за псування майна: http://
crimeahrg.org/ukraintsa-steshenko-zaderzhannogo-v-kryimu-za-ekstremizm-dali-2-goda-kolonii-za-porchu-imushhestva/ 

https://crimeahrg.org/vladimir-baluh-vremenno-nahoditsya-v-ivs-razdolnogo-u-nego-problemyi-so-zdorovem/
https://crimeahrg.org/vladimir-baluh-vremenno-nahoditsya-v-ivs-razdolnogo-u-nego-problemyi-so-zdorovem/
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.08.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.08.2018
https://hromadskeradio.org/news/2018/08/23/figurantiv-spravy-vedzhiye-kashka-zalyshyly-pid-vartoyu-do-14-veresnya
https://hromadskeradio.org/news/2018/08/23/figurantiv-spravy-vedzhiye-kashka-zalyshyly-pid-vartoyu-do-14-veresnya
http://crimeahrg.org/ukraintsa-steshenko-zaderzhannogo-v-kryimu-za-ekstremizm-dali-2-goda-kolonii-za-porchu-imushhestva/
http://crimeahrg.org/ukraintsa-steshenko-zaderzhannogo-v-kryimu-za-ekstremizm-dali-2-goda-kolonii-za-porchu-imushhestva/
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СВОБОДА СЛОВА ТА ВИСЛОВЛЮВАННЯ ДУМОК

17 серпня стало відомо, що «Слідчий відділ по залізничному району Сімферополя» здійс-
нює дослідчу перевірку щодо кримськотатарської поетеси Аліє Кенжалієвої за ст. 354.1 
КК Росії (Реабілітація нацизму) через вірші, оприлюднені в газеті «Къырым» 9 травня 2018 
року. Про таку дослідчу перевірку А. Кенжалієвій повідомив слідчий карного розшуку Управ-
ління МВС Росії по Криму 27 червня. У своїх віршах поетеса каже, що в РФ святкування дня 
перемоги над Німеччиною у Другій світовій війни перетворилося на свято війни.24 25 серпня 
«Слідчий відділ Слідкому РФ по Залізничному району Сімферополя» повідомив, що не від-
шукав жодних ознак злочину у матеріалі дослідчої перевірки за фактом публікації антивоєн-
них віршів, і кримінальну справу не було порушено. 

29 серпня Головний редактор кримськотатарської газети «Янъъы дюнья» Зера Бекі-
рова звільнилася через цензуру та постійний тиск на журналістів видання з боку кримської 
де-факто влади. Разом з нею заяви про звільнення подали кілька співробітників видання.25

У липні–серпні 2018 року КПГ здійснила моніторинг блокування 30 інтернет-сайтів на 
території Криму, а саме, українських інформаційних ресурсів, зокрема сайтів крупних укра-
їнських телеканалів. Моніторинг засвідчив, що 11 сайтів з цього списку заблоковано усіма 
сімома провайдерами, перевіреними в Криму. Інші заблоковано частково. Детальний звіт за 
результатами моніторингу опубліковано на сайті КПГ.26

СПРАВА ГУЛЬСУМ АЛІЄВОЇ

10 серпня слідчий повідомив адвокатові Е. Семедляєву про те, що проти доньки фігуран-
та «справи кримських мусульман» Мусліма Алієва Гульсум відкрили кримінальну справу за 
ч.1 ст. 282 КК РФ через перепост у соціальній мережі Facebook. Але Г. Алієвій ніхто про це 
не повідомляв, постанови про порушення справи не було надано. Раніше, 19 липня, у будин-
ку Алієвих відбувся обшук, під час якого шукали телефон Гульсум Алієвої. На думку МВС, 
з цього телефону було здійснено репост.

24 Крим.Реалії | Сімферополь: стосовно кримської татарки здійснюють дослідчу перевірку за «антивоєнні вірші»: https://
ru.krymr.com/a/news-proverka-stikh-krymskaya-tatarka/29438931.html

25 https://avdet.org/ru/2018/08/29/glavnyj-redaktor-i-chast-kollektiva-uvolilis-iz-gazety-yany-dyunya/
26 КПГ | Мінімум 11 українських сайтів заблоковано в Криму сповна, ще 19 — частково (моніторинг): http://crimeahrg.org/

minimum-11-ukrainskih-saytov-zablokirovanyi-v-kryimu-polnostyu-eshhe-19-chastichno-monitoring/ 

https://ru.krymr.com/a/news-proverka-stikh-krymskaya-tatarka/29438931.html
https://ru.krymr.com/a/news-proverka-stikh-krymskaya-tatarka/29438931.html
https://avdet.org/ru/2018/08/29/glavnyj-redaktor-i-chast-kollektiva-uvolilis-iz-gazety-yany-dyunya/
http://crimeahrg.org/minimum-11-ukrainskih-saytov-zablokirovanyi-v-kryimu-polnostyu-eshhe-19-chastichno-monitoring/
http://crimeahrg.org/minimum-11-ukrainskih-saytov-zablokirovanyi-v-kryimu-polnostyu-eshhe-19-chastichno-monitoring/
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СВОБОДА МИРНИХ ЗІБРАНЬ ТА АСОЦІАЦІЙ

Адміністрація Сімферополя відмовила в узгодження акції проти підвищення пенсійно-
го віку, запланованої комуністами на 2 вересня. Представник адміністрації Софія Батова у 
відповіді організаторам заходу повідомила, що на цей час у тому ж самому місці узгодже-
но інший захід. Проте член КПРФ, депутат «Сімферопольської міської ради» Степан Кісін 
не віднайшов у журналі кореспонденції адміністрації Сімферополя ніяких вхідних заяв, окрім 
заяви КПРФ, і звинуватив С. Батову в обдурюванні.27 Цей випадок є прикладом тієї практики 
відмови в узгодженні проведення мирних зібрань під приводом здійснення іншого заходу, 
який за фактом так і не відбувається, що склалася в Криму.

ЗАБОРОНА ДИСКРИМІНАЦІЇ

У Севастопольській школі № 46 (село Орловка) батькам школярів відмовили у праві на 
отримання дітьми освіти кримськотатарською мовою. Директор школи Людмила Солошенко 
відмовилася брати у батьків заяви про навчання кримськотатарською мовою. Вона обґрун-
тувала це браком приміщення та викладача початкової школи зі знанням кримськотатарської 
мови. Проте батьки наполягли не реєстрації 9 таких заяв.28

27 https://vk.com/kiskinstepan?z=photo262207991_456239832%2Fwall262207991_1333
28 https://soundcloud.com/lenura-yengulatova/priem-u-direktora-shkoly-s-orlovka-g-sevastopolya-1

https://vk.com/kiskinstepan?z=photo262207991_456239832%2Fwall262207991_1333
https://soundcloud.com/lenura-yengulatova/priem-u-direktora-shkoly-s-orlovka-g-sevastopolya-1
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3. ПОРУШЕННЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО 
ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА

ЗНИЩЕННЯ ДЕРЖАВОЮ, ЩО ОКУПУЄ, РУХОМОГО 
ЧИ НЕРУХОМОГО МАЙНА

Відповідно до статті 53 Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивіль-
ного населення під час війни, забороняється знищення державою-окупантом рухомого чи 
нерухомого майна, що є індивідуальною чи колективною власністю приватних осіб або дер-
жави, общин або громадських чи кооперативних організацій, яке не є необхідним для вій-
ськових операцій.29

2 серпня представники силових структур відтіснили активістів галявини спротиву «Стрєл-
кова», котрі вимагали припинення руйнування їхніх будинків.30 Влада РФ відмовила у «лега-
лізації» будинків кримських татар, які вони побудували на галявині спротиву «Стрєлкова». 
Замість того де-факто влада надала дозвіл комерційній фірмі на будівництво у цій місцині 
нового району «Кримська троянда».

3 серпня кримський татарин Ватан Карабаш у центрі Сімферополя під час мітингу проти 
руйнування будинків вчинив спробу самоспалення на знак протесту проти ліквідації будинків, 
споруджених на галявині спротиву «Стрєлкова». Йому вчасно надали необхідну допомогу, 
через самопідпал він отримав кілька опіків.31

НАД ОГЛЯДОМ ПРАЦЮВАЛИ:

Ольга Скрипник, координаторка Кримської правозахисної групи;
Віссаріон Асєєв, аналітик Кримської правозахисної групи;
Олександр Сєдов, аналітик Кримської правозахисної групи.

29 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/geneva_civilian_33.shtml 
30 https://www.facebook.com/mammet.mambetov/posts/1325279787608620?__tn__=K-R 
31 https://ru.krymr.com/a/video-samossozhenie-protest/29409667.html 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/geneva_civilian_33.shtml
https://www.facebook.com/mammet.mambetov/posts/1325279787608620?__tn__=K-R
https://ru.krymr.com/a/video-samossozhenie-protest/29409667.html


Моніторинговий огляд ситуації з правами людини в Криму
 серпень 2018

11

4. ДОДАТКИ

ДОДАТОК 1

Фрагмент відповіді «прокуратури» Криму адвокатам Володимира Балуха 
про застосування до нього заходів стягнення у СІЗО Сімферополя
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