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1. ВСТУП

Кримська правозахисна група (КПГ) — організація кримських правозахисників і жур-
налістів, метою якої є сприяння дотриманню і захисту прав людини в Криму шляхом форму-
вання пильної уваги до проблем прав людини і міжнародного гуманітарного права на тери-
торії 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 полі-
тичні 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
жовтень 2019

3

2. ГРОМАДЯНСЬКІ І ПОЛІТИЧНІ ПРАВА

ПРАВО НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ

ОБШУКИ ТА ЗАТРИМАННЯ

9 жовтня у місті Саки після обшуку бук затриманий український активіст Олег При-
ходько. Свідки повідомили КПГ, що до оселі Приходька близько 17:00 прийшли спів-
робітники ФСБ з метою здійснити огляд гаражу. Приходько пішов з ними без верхнього 
одягу й телефону, проте додому не повернувся. Пізніше адвокатові стало відомо, що спів-
робітники ФСБ «виявили» у гаражі вибуховий пристрій. Адвокат повідомив, що огляд від-
бувався із порушеннями, а понятих для проведення обшуку співробітники ФСБ привезли 
з собою. Олег Приходько обвинувачується співробітниками ФСБ у підготовці теракту 
й зберіганні вибухових речовин (Детальніше у розділі «Політично умотивоване кримі-
нальне переслідування»). 

22 жовтня о 3:07 ранку на автомобільній трасі на шляху з Ростова-на-Дону до Криму 
у районі Керченського мосту співробітники ФСБ зупинили мікроавтобус, в якому з судових 
засідань у Південному окружному військовому суді (як слухачі) поверталися додому 
Ансар Османов, Алі Керімов й Амет Сулейманов. Поліціанти вилучили у них документи 
й впродовж 7 годин не повертали їх. Близько 10:00 документи повернули, не пред’явивши 
жодних обвинувачень1.

ПОЛІТИЧНО УМОТИВОВАНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ 

Станом на кінець жовтня 87 осіб (в одній зі справ передбачаються політичні мотиви) поз-
бавлені волі у рамцях політично умотивованого й релігійного кримінального переслідування. 
Повний список опублікований на сайті КПГ.2

«СПРАВА КРИМСЬКИХ МУСУЛЬМАН»

У жовтні загальна кількість мешканців Криму, позбавлених волі у «справі кримських 
мусульман», — 65 осіб. 

2 жовтня суддя Південного окружного військового суду (ПОВС) Ігор Костін засудив 
Нарімана Мемедемінова за ч. 1 ст. 205.2 КК РФ до 2 років і 6 місяців позбавлення волі 
з відбуванням покарання у колонії-поселенні та забороні займатися адмініструванням сайтів 
впродовж двох років3.

7 жовтня адвокат Е. Семедляєв повідомив, що Сервера Зекірьяєва й Мемета Бєлялова 
5 жовтня етапували до СІЗО № 1 Ростова-на-Дону з СІЗО Краснодара4.

1 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/496460097865230/ 
2 https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2019/11/lisheniya-svobody-oktyabr-2019.pdf 
3 ПОВС Список справ, призначених до слухання на 02.10.2019 Справа № 1-62/2019 https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=02.10.2019
4 Крим.Реалії / Двох фігурантів бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» етапували до СІЗО Ростова-на-Дону https://

ru.krymr.com/a/news-figurantov-dela-khizb-ut-tahrir-etapirovali-v-rostov/30204281.html

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/496460097865230/
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2019/11/lisheniya-svobody-oktyabr-2019.pdf
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=02.10.2019
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=02.10.2019
https://ru.krymr.com/a/news-figurantov-dela-khizb-ut-tahrir-etapirovali-v-rostov/30204281.html?fbclid=IwAR3g5uGXfCO4JlnYady4WVTpGf1QPWneO76DsjEDHsZy3ex_HDRIgJTC0ak
https://ru.krymr.com/a/news-figurantov-dela-khizb-ut-tahrir-etapirovali-v-rostov/30204281.html?fbclid=IwAR3g5uGXfCO4JlnYady4WVTpGf1QPWneO76DsjEDHsZy3ex_HDRIgJTC0ak
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8 жовтня суддя «Верховного суду Республіки Крим» («ВС РК») Олена Міхалькова зали-
шила чинним рішення про утримання під вартою Айдера Джеппарова, Різи Омерова 
й Енвера Омерова до 5 листопада 2019 року5.

10 жовтня суддя «Балаклавського районного суду Севастополя» Наталія Зарудняк 
визнала винним імама мечеті с. Штормове Рустема Абілєва за ст. 280 КК РФ (Публічні 
заклики до здійснення екстремістської діяльності) за проведення проповідей6. За інформа-
цією прес-служби ФСБ РФ, Абілєва засудили до штрафу 100 000 рублів7. 

11 жовтня адвокат Е. Семедляєв повідомив, що під час слухань в ПОВС прокурор запро-
сив для Мусліма Алієва 20 років позбавлення волі, для Інвера Бекірова — 20 років і 6 
місяців, Еміра-Усеїна Куку — 15 років, Вадима Сірука — 15 років, Рефата Алімова — 14 
років і 6 місяців і для Арсена Джеппарова — 13 років і 6 місяців позбавлення волі у колонії 
суворого режиму8.

15 жовтня суддя «ВС РК» Тимур Слезько залишив чинним рішення про утримання під 
вартою Ескандера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова й Рустема Эмірусеїнова до 13 
листопада 2019 року9.

24 жовтня суддя «ВС РК» Анатолій Осоченко залишив чинним рішення про утримання під 
вартою Ельдара Кантимирова, Руслана Месутова, Руслана Нагаєва й Ленура Халілова 
до 5 листопада 2019 року10.

25 жовтня судді «ВС РК» Олена Спасьонова й Алла Хіневич залишили чинним рішення 
про утримання під вартою Марлена Асанова й Мемета Бєлялова до 9 вересня 2019 року. 
На момент розгляду скарги на утримання під вартою їм вже було продовжено строки утри-
мання під вартою, і рішення «ВС РК» було формальним.

31 жовтня «Київський районний суд Сімферополя» продовжив термін утримання під вар-
тою Ленуру Халілову, Руслану Нагаєву, Руслану Месутову й Ельдару Кантимирову до 5 
лютого 2020 року11.

«СПРАВА УКРАЇНСЬКИХ ДИВЕРСАНТІВ»

В ув’язненні перебувають 11 осіб, котрих ФСБ РФ під час затримання звинуватила у «під-
готовці диверсій та шпигунстві». У цих справах зафіксовано незаконні методи проведення 
слідства й застосування тортур для отримання свідчень зізнання, порушення презумпції 
невинуватості, поширення ФСБ РФ через російські ЗМІ відео «зізнання».

10 жовтня син Володимира Дудки Ілля Каверников повідомив КПГ, що Володимир Дудка 
й Олексій Бессарабов вивезені до СИЗО «Матроська тиша» м. Москва (РФ). 15 жовтня 
5 «ВС РК» / Список справ, призначених до слухання на 08.10.2019. Справа № 22К-3062/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=08.10.2019 
6 «Балаклавський районний суд Севастополя» / Список справ, призначених до слухання на 10.10.2019. Справа № 

1-197/2019 https://balaklavskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.10.2019
7 https://crimea.ria.ru/incidents/20191023/1117514717.htm
8 РИА Крым / У Криму засуджений проповідник-екстреміст з Узбекистану, пов’язаний з Україною
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1404636566371565
9 «ВС РК» / Список справ, призначених до слухання на 15.10.2019. Справа № 22К-3126/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=15.10.2019 
10 «ВС РК» / Список справ, призначених до слухання на 24.10.2019. Справа № 22К-3215/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.10.2019
11 Крим.Реалії / У Криму суд продовжив арешт чотирьом фігурантам алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір» — адвокат 

https://ru.krymr.com/a/news-sud-v-krymu-prodlil-arest-figurantam-alushtinskogo-dela-khizb-ut-tahrir/30246701.html

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=08.10.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=08.10.2019
https://balaklavskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.10.2019
https://crimea.ria.ru/incidents/20191023/1117514717.html?fbclid=IwAR1Iq-yhUdt5w14u1lSQInfsNgKW5JT5BtRc-3ycLV2MHd-1secSrcAJ3Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1404636566371565&set=a.216257595209474&type=3&theater
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=15.10.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=15.10.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.10.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.10.2019
https://ru.krymr.com/a/news-sud-v-krymu-prodlil-arest-figurantam-alushtinskogo-dela-khizb-ut-tahrir/30246701.html?fbclid=IwAR11i3D3L-IixsIlVT6Oe47SUWTi7DS5wM0gyJ9AHMexTJZYHh4lW12Qc4Y
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суддя Верховного суду РФ Ігор Таратута залишив чинним вирок стосовно Володимира Дудки 
(14 років позбавлення волі та штраф 350 000 рублів) і Олексія Бессарабова (14 років поз-
бавлення волі і штраф обсягом 300 000 рублів). 24 жовтня Ілля Каверников повідомив, що 
обох кримчан етапували з СИЗО «Матроська тиша» до колонії для відбування покарання12.

15 жовтня суддя Верховного суду РФ Ігор Таратута змінив обвинувальний вирок у частині 
покарання стосовно Костянтина Давиденка — зменшив строк позбавлення волі з 10,5 
років до 7 років у колонії суворого режиму13.

ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ЗА ЗВИНУВАЧЕННЯМ У УЧАСТІ У БАТАЛЬЙОНІ 
ІМЕНІ Н. ЧЕЛЕБІДЖІХАНА

На кінець жовтня за обвинуваченням в участі у батальйоні Н. Челебіджіхана позбавлені 
волі 3 особи. Формальним приводом переслідування звинувачуваних в Криму за ч. 2 ст. 208 
КК РФ є те, що вони не прийшли добровільно у силові структури РФ і не заявили про свою 
участь у «Кримськотатарському добровольчому батальйоні імені Номана Челебіджіхана».

Визначеним слідством доказом діяльності батальйону проти інтересів РФ є інформація зі 
ЗМІ, що метою створення батальйону була деокупація Криму.

17 жовтня суддя «ВС РК» Нана Пєтюшева залишила чинним вирок — 10 років позбав-
лення волі у колонії суворого режиму стосовно Ділявера Гафарова14.

СПРАВА ВЕДЖІЄ КАШКА

Бекір Дегерменджі, Асан Чапух, Казім Аметов й Руслан Трубач були затримані 23 
листопада 2017 року за сфабрикованим обвинуваченням у вимаганні грошей у громадянина 
Туреччини. Під час затримання померла ветеран кримськотатарського руху Веджіє Кашка, 
котрій, за словами затриманих, громадянин Туреччини мав повернути позичені ним гроші. 17 
квітня 2019 року суддя «Київського районного суду Сімферополя» Михайло Білоусов ухва-
лив вирок стосовно фігурантів справи. Бекір Дегерменджі, Казім Аметов й Руслан Трубач 
засуджені до 3 років позбавлення волі умовно. Асан Чапух засуджений до 3 років і 6 місяців 
позбавлення волі умовно.

29 жовтня колегія суддів «ВС РК» у складі Олега Лебедя, Нани Пєтюшевой та голови 
Едуарда Білоусова залишила чинним вирок стосовно Бекіра Дегерменджі, Казіма Аметова 
й Руслана Трубача15.

СПРАВА ЄВГЕНА КАРАКАШЕВА

4 жовтня адвокат О. Ладін повідомив, що активіста з Євпаторії Євгена Каракашева ета-
пували з СІЗО Ростова-на-Дону до виправної колонії №3 Кабардино-Балкарії16. 

12 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=700262957121647 
13 КПГ / Обвинуваченому у шпигунстві українцеві Давиденку скоротили тюремний строк https://crimeahrg.org/ru/

obvinennomu-v-shpionazhe-ukrainczu-davidenko-sokratili-tyuremnyj-srok
14 «ВС РК» / Список справ, призначених до слухання на 17.10.2019. Справа № 22-2977/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=17.10.2019
15 ВС РК» / Список справ, призначених до слухання на 29.10.2019. Справа № 22-3079/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.10.2019 
16 https://www.facebook.com/alexey.ladin.3/posts/2384854804965224 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=700262957121647&id=100014138475175&__tn__=K-R
https://crimeahrg.org/ru/obvinennomu-v-shpionazhe-ukrainczu-davidenko-sokratili-tyuremnyj-srok/
https://crimeahrg.org/ru/obvinennomu-v-shpionazhe-ukrainczu-davidenko-sokratili-tyuremnyj-srok/
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=17.10.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=17.10.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.10.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.10.2019
https://www.facebook.com/alexey.ladin.3/posts/2384854804965224?__xts__%5B0%5D=68.ARA8qOWaqVKsxvs6s-01qETdDKErJ_ADg7zpK3xM2eGR4WLczVg0DZkCR0t6nvSSg6H_AnNkZDjzxrchl8ClzBXa87k2RdLoRKWUqgDdnw0kaWQf4B0XB-BnVqJl8vD2xpoBn8B7jvgs8iXuXscK_xDyYb2pybJ2ky4Zi46Y6u6urg3E538r2PMkn8fw2-LIFKDvZzXbwI7HUdgrHUWPY2j5L6XR2z3oH2uYJ7MYDFX__d9j9tGk9y0-eFzPwA_GhHx-Juc9RGxF3DXaxuh_cX9tvwKZ3JKZkG7umdQ5BFakjVMsJRwZxSyAbMSDlIrZaIjA8hSHVDdJKNCZPhuwa1ZT&__tn__=-R
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СПРАВА ОЛЕГА ПРИХОДЬКА

9 жовтня після обшуку був затриманий український активіст Олег Приходько. Йому 
було пред’явлено обвинувачення за ст. 30 і ст. 205 КК РФ (підготовка до терористич-
ного акту) і ст. 223.1 КК РФ (зберігання вибухового пристрою) за зберігання вибухового 
пристрою у гаражі, яке було знайдено під час огляду. Олег Приходько заперечує свою 
причетність до зберігання та заявляє, що пристрій було підкинуто з метою фальсифікації 
справи проти нього.

10 жовтня суддя «Київського районного суду Сімферополя» Антон Цикуренко за клопо-
танням слідчого ФСБ Івана Романця обрав Приходьку запобіжний захід у формі утримання 
під вартою до 10 грудня 2019 року17. 31 жовтня суддя «ВС РК» Костянтин Караваєв зали-
шив чинним це рішення18.

Активіст Олег Приходько раніше двічі притягався владою РФ до адміністративної відпо-
відальності. Причиною переслідування Приходько вважає свою публічну підтримку територі-
альної цілісності України. Активіст не приховує власної участі у протестах на Майдані у 2014 
році, а під час спілкування з співробітниками російської поліції чи ФСБ відверто висловлю-
вався проти анексії Криму.

УМОВИ УТРИМАННЯ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ

7 жовтня адвокат Ріфат Яхін повідомив, що адміністрація СІЗО № 5 Ростова-на-Дону 
не передає фігурантові «справи кримських мусульман» Джемілю Гафарову медикаменти 
для лікування подагри19. 

13 жовтня в СІЗО Сімферополя помер ув’язнений 1968 року народження, що під-
твердила УФВПН Росії по Криму. «Інтерфакс» повідомляє, що померлий ще у березні 2019 
року скаржився на стан здоров’я20. Адміністрація СІЗО заявляє, що медичну допомогу було 
надано. Проте, навіть у випадку її надання, допомога було недостатньою або некваліфіко-
ваною, тому що людина невдовзі померла. Окрім того погіршення здоров’я могло стати 
підставою для зміни запобіжного заходу на непов’язаний із позбавленням волі для прове-
дення необхідного лікування. Проте невідомого, чи розглядалося це питання щодо померлої 
людини. 

16 жовтня адвокатка Л. Геменджі повідомила, що фігуранта «справи кримських 
мусульман» С.  Мустафаєва утримують у Краснодарському СІЗО в одиночній камері, 
без регулярного доступу до води й з туалетом у вигляді отвору в підлозі, з якого до камери 
потрапляють фекалії21. 

17 «Київський районний суд Сімферополя» / Список справ, призначених до слухання на 10.10.2019. Справа № 3/1-
226/2019 https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.10.2019

18 ВС РК» / Список справ, призначених до слухання на 31.10.2019. Справа № 22К-3304/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=31.10.2019 

19 Крим.Реалії / Фігуранту «справи Хізб ут-Тахрір» Гафарову не передають медикаменти до СІЗО — адвокат https://
ru.krymr.com/a/news-figurantu-khizb-ut-tahrir-ne-peredaut-medikamenty/30204377.html

20 Интерфакс / УФСВП спростувало ненадання допомоги померлому в’язню у Сімферополі https://www.interfax.ru/
russia/680507

21 Крим.Реалії / «У камері запах фекалій». Адвокат Сервера Мустафаєва розповіла про умови у краснодарському 
СІЗО https://ru.krymr.com/a/news-advokat-servera-mustafaeva-krasnodarskoe-sizo/30219961.html

https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.10.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=31.10.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=31.10.2019
https://ru.krymr.com/a/news-figurantu-khizb-ut-tahrir-ne-peredaut-medikamenty/30204377.html?fbclid=IwAR0Zd0ZiqJRgxUKR69EjFkBA83nK_8jdzPaYWfDhehYQjtZ0CZ-AZPQJ-6Y
https://ru.krymr.com/a/news-figurantu-khizb-ut-tahrir-ne-peredaut-medikamenty/30204377.html?fbclid=IwAR0Zd0ZiqJRgxUKR69EjFkBA83nK_8jdzPaYWfDhehYQjtZ0CZ-AZPQJ-6Y
https://www.interfax.ru/russia/680507
https://www.interfax.ru/russia/680507
https://ru.krymr.com/a/news-advokat-servera-mustafaeva-krasnodarskoe-sizo/30219961.html?fbclid=IwAR1QRhZ8gb1gLTlrQflDhfhfagqpmbtygoEG9G2nq3pTnN5tb_2KuZLaZ1c
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СВОБОДА ДУМКИ, СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЇ

11 жовтня до мечеті до с. Курци під час п’ятничної молитви прибули представники сило-
вих структур РФ. Вони були на кількох автомобілях, серед яких — бронеавтомобіль «Тигр» 
з армійськими номерами22. Об’єднання «Кримська солідарність» опублікувало відео, 
на якому чоловік повідомляє, що, за інформацією прихожан, спецслужби приїжджали з метою 
перевірити документи на землю та рахунки комунальних послуг23.

СВОБОДА СЛОВА ТА ВИСЛОВЛЮВАННЯ ДУМКИ

22 жовтня співробітники МВС РФ затримали ялтинського блогера Євгена Гайворон-
ського. Він повідомив, що під час затримання його кілька разів ударили обличчям об полі-
ційну машину24. Того ж самого дня «мирова суддя» Олена Бекенштейн ухвалила рішення 
про арешт Гайворонського на 15 діб. Його звинуватили в ухилянні від лікування наркозалеж-
ності за ст. 6.9.1. КпАП РФ. Адвокат повідомив КПГ, що Гайворонський відкидає вживання 
наркотиків й заявляє, що справу проти нього було сфабриковано. 31 жовтня Євгена Гайво-
ронського доправили з СІЗО до «Ялтинського міського суду» для розгляду адміністративної 
справи за ч. 3 ст. 20.1 (Образа представника влади). Його звинуватили в тому, що він опу-
блікував у соціальних мережах тексти з образливими висловлюваннями на адресу прези-
дента РФ Володимира Путіна. Розгляд справи триває.

26 жовтня громадянин РФ, блогер під псевдо «Александр Адыгея» (справжнє ім’я 
не встановлено), котрий прибув до Криму, порушивши міжнародно визнаний кордон України, 
повідомив, що в Керчі на нього напали співробітники Росгвардії за проведення відео-
фільмування у громадському місці (парковка)25. 

СВОБОДА ЗІБРАНЬ ТА ОБ’ЄДНАНЬ

30 жовтня адміністрація Керчі опублікувала на своєму офіційному сайті заяву з погрозами 
притягнення до адміністративної відповідальності мешканців міста, котрі візьмуть участь 
у ході, присвяченій Хелловіну. Адміністрація міста обґрунтувала це відсутністю узгодження 
ходи з місцевою де-факто владою26. 

22 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/945787799122010
23 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/2619100711509667/ 
24 Крим.Реалії / В Ялті побили та затримали блогера Гайворонського — родичі https://ru.krymr.com/a/news-krym-

hajvironskogo-izbyli-i-zaderzali/30230379.html
25 https://www.youtube.com/watch?v=9jDULlm27Ck
26 «Адміністрація Керчі» / Керчани, будьте пильними, утримайтеся від участі у неузгодженому масовому заході https://

керчь-город.рф/novosti/obshhestvo/kerchane-budte-bditelnyi-vozderzhites-ot-uchastiya-v-nesoglasovannom-massovom-meropriyatii.html

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/945787799122010
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/2619100711509667/
https://ru.krymr.com/a/news-krym-hajvironskogo-izbyli-i-zaderzali/30230379.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-hajvironskogo-izbyli-i-zaderzali/30230379.html
https://www.youtube.com/watch?v=9jDULlm27Ck
https://xn----ftbdby1aamd0evc.xn--p1ai/novosti/obshhestvo/kerchane-budte-bditelnyi-vozderzhites-ot-uchastiya-v-nesoglasovannom-massovom-meropriyatii.html
https://xn----ftbdby1aamd0evc.xn--p1ai/novosti/obshhestvo/kerchane-budte-bditelnyi-vozderzhites-ot-uchastiya-v-nesoglasovannom-massovom-meropriyatii.html
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3. ПОРУШЕННЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО 
ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА

КОНВЕНЦІЯ (IV) ПРО ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ 
ПІД ЧАС ВІЙНИ

НЕЗАКОННЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

За результатами збирання та аналізу інформації, оприлюдненої на сайті «Управління Феде-
ральної служби державної статистики по Республіці Крим і Севастополю»,27 КПГ встановила, 
що за час окупації Криму з регіонів РФ до Криму на серпень 2019 року в’їхало 158 433 
особи, з яких 87 000 осіб — до «Республіки Крим» і 71 433 — до Севастополя. Це інформація 
про громадян РФ, котрі офіційно зареєструвалися за місцем перебування у Криму. Тобто, ця 
цифра не висвітлює всю ситуацію щодо громадян РФ, котрі переїхали до Криму. 

ПРИЗОВ ОСІБ, КОТРІ МЕШКАЮТЬ НА ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ, 
ДО ЗБРОЙНИХ СИЛ ДЕРЖАВИ, ЩО ОКУПУЄ, А ТАКОЖ 
ПРОПАГАНДА СЛУЖБИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ

1 жовтня влада РФ розпочала 10-у мобілізаційну кампанію в Криму. 9 жовтня «військовий 
комісар Республіки Крим» Олег Єрмилов повідомив, що у рамцях цієї кампанії до ЗС РФ 
планується мобілізувати 2600 мешканців Криму28. 

5 жовтня в Керчі у центрі культури ім. Богатикова відбувся захід «День призовника», 
у рамцях якого воєнком і представники військових підрозділів РФ здійснювали пропаганду 
служби у ЗС РФ29.

10 жовтня у Сімферополі на базі ДОСААФ провели захід «День призовника», під час 
якого демонстрували сучасне озброєння та спорядження військовослужбовців РФ, вій-
ськову техніку30.

В Євпаторії на зльоті Юнармії діти впродовж трьох днів проходили тактичну медичну та 
стройову підготовку. Організатори заходу — «Міністерство освіти, науки й молоді Криму», 
регіональний центр з підготовки до військової служби й військово-патріотичного виховання 
«Кримпатріотцентр» і Молодіжний центр Криму. За інформацією телеканалу «Вести Крым», 
у заході взяли участь 250 школярів31.

12 жовтня у Севастополі на плацу біля Вічного вогнища відбулася урочиста посвята школя-
рів у поліційні кадети. Діти зачитували клятву, обіцяючи служити Росії. На церемонії був при-
сутній російський в.о. «глави уряду Севастополя» Михайло Развожаєв і представники управ-
ління МЗС РФ. Старшокласники школи № 6 вимовляли клятву індивідуально перед керівни-
ком російської поліції у Севастополі, а п’ятикласники дали клятву колективно32.

27 https://crimea.gks.ru/
28 РИА Новости / Прес-конференцфя на тему: «Осінній призов–2019»». https://m.crimea.ria.ru/press/20191009/1117424242.html
29 День призывника в Керчи https://www.youtube.com/watch?v=CYAGtzSYDtk
30 ДОСААФ / «День призовника» у Сімферополі http://www.dosaaf.ru/news/den-prizyvnika-v-simferopole/
31 Вести Крым / В Євпаторії відбувається з’їзд юнармійців https://vesti-k.ru/v-evpatorii-proxodit-slyot-yunarmejcev/
32 Крым.Реалии / У Севастополі школярів посвятили у поліційні кадети (+фото) https://ru.krymr.com/a/news-v-sevastopole-

shkolnikov-posvyatili-v-policeiiskie-kadety/30213235.html

https://crimea.gks.ru/
https://m.crimea.ria.ru/press/20191009/1117424242.html?fbclid=IwAR3VqijsK0YdBpcmfF-9npZfUufEXlf72HnQUyZ0l7xhSMD_MVWFnlch7so
https://www.youtube.com/watch?v=CYAGtzSYDtk&fbclid=IwAR1DJZ3xRL9mQzdjPs-_fG0dLIrpMhVNtK6xuCjOHhhLuLHs4vgWMBjIn1Y
http://www.dosaaf.ru/news/den-prizyvnika-v-simferopole/
https://vesti-k.ru/v-evpatorii-proxodit-slyot-yunarmejcev/
https://ru.krymr.com/a/news-v-sevastopole-shkolnikov-posvyatili-v-policeiiskie-kadety/30213235.html
https://ru.krymr.com/a/news-v-sevastopole-shkolnikov-posvyatili-v-policeiiskie-kadety/30213235.html
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16 жовтня сайт «Кримське окружне козацьке товариство» повідомило, що представники 
парамілітарної організації «Джанкойська козача застава» входять до складу мобілізацій-
ної комісії та забезпечують охорону громадського порядку під час відправки призовників 
до армії РФ33.

25 жовтня «Законодавче зібрання міста Севастополь» повідомило, що у Севастополі від-
булася церемонія 1 500 школярів до Юнармії. На заході був присутній командуючий Чорно-
морським флотом РФ Ігор Осипов34.

29 жовтня прес-служба «Державної Ради Республіки Крим» повідомила, що на території 
збірного пункту військового комісаріату «Республіки Крим» відбулася урочиста церемонія 
відправки 150 призовників до ЗС РФ35.

КПГ у жовтні зафіксувала нову кримінальну справу стосовно мешканця Криму «за ухи-
ляння» від служби у Збройних силах РФ у «Судакському міському суді». За аналогічними 
справами у жовтні було ухвалено 5 нових вироків. 

Зокрема, три з них було ухвалено 1 жовтня у «Гагарінському районному суді Севастопо-
ля»36, один того ж дня — у «Кіровському районному суді»37 та один 15 жовтня — у «Ленін-
ському районному суді Севастополя»38. Усього на кінець жовтня КПГ зафіксувала 79 кри-
мінальних справ за ухиляння від служби в ЗС РФ, за 78 з них вже ухвалено вироки, одна 
перебуває на стадії розгляду.

НАД ОГЛЯДОМ ПРАЦЮВАЛИ:

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

33 «Кримське окружне козаче товариство» / Джанкойські козаки на призовній кампанії http://oko-crimea.ru/news/
dzhankoyskie-kazaki-na-prizyvnoy-kompanii

34 «Законодавче зібрання міста Севастополь» / ФОТОРЕПОРТАЖ. Володимир Немцев взяв участь у церемонії 
прийняття севастопольців до лав Юнармії https://sevzakon.ru/view/pressa/allnews/vtoroj_sozyv/201914/oktyabr3/fotoreportazh_
vladimir_nemcev_prinyal_uchastie_v_ceremonii_prinyatiya_sevastopolcev_v_ryady_yunarmii/

35 «Державна рада Республіки Крим» / Кримські новобранці відправились служити Вітчизні http://crimea.gov.ru/
news/29_10_19?fbclid

36 «Гагарінський районний суд Севастополя» / Список справ, призначених до слухання на 01.10.2019. Справи 
№№ 1-242/2019,1-243/2019,1-244/2019 https://gagarinskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_
date=01.10.2019

37 «Кіровський районний суд» / Список справ, призначених до слухання на 01.10.2019. Справа № 1-148/2019 https://
kirovskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=01.10.2019

38 «Ленінський районний суд Севастополя» / Список справ, призначених до слухання на 15.10.2019. Справа № 1-267/ 
2019 https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=15.10.2019
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