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ПОЛІТИЧНО
МОТИВОВАНЕ
ПЕРЕСЛІДУВАННЯ

Н

апередодні повномасштабного нападу
РФ на Україну щонайменше 116 громадян України перебували у місцях
позбавлення волі у рамцях політично мотивованого й/або релігійного кримінального
переслідування. Ще 4 особи, позбавлення
свободи яких може пов’язуватися з політичними мотивами, перебували під вартою, ще
9 осіб — під домашнім арештом.1
Станом на 3 червня 2022 року щонайменше 123 громадянина України перебувають
у місцях позбавлення волі у рамцях політично
мотивованого й/або релігійного кримінального переслідування. Ще 9 осіб — під домашнім арештом.
Після 24 лютого 2022 року триває політично мотивоване переслідування кримс ькотатарських й українських активістів. Як-от,
16 березня був затриманий Абдурешит
Джеппаров, кримський правозахисник
і ветеран кримськотатарського національного
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руху. Після обшуку Джеппарова доправили до окупаційного відділку поліції у м.
Білогірськ. Під час обшуку силовики стріляли у повітря, погрожуючи застосувати
автоматичну зброю проти людей, котрі
зібралися біля його будинку. Крім того, окупанти затримали двох небожів Абдурешита
Джеппарова, які прийшли до його будинку, —
Мухамед-Алі Джеппарова та Февзі Якубова.
Абдурешита Джеппарова звинуватили за ч. 1
ст. 20.3. КоАП РФ «Пропаганда чи публічне
демонстрування нацистської атрибутики чи
символіки, чи атрибутики чи символіки екстремістських організацій, або інших атрибутики чи символіки, пропаганда чи публічне
демонстрування яких заборонені федеральними законами». «Білогорський районний
суд» відправив його на 15 діб за публікацію
в інтернеті, датовану 2019 роком.2
24 березня у будинку голови ЦВК
Курултаю кримськотатарського народу
Заїра Смедляєва в селищі Красногвардійське

Стр. 4 https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2022/02/crimean-human-rights-group_jan_2022_ua.pdf
https://crimeahrg.org/uk/abdureshita-dzhepparova-areshtuvali-na-15-dib/

Політично мотивоване переслідування

вчинили обшук, а його самого відвезли до місцевого відділку «поліції».
«Красногвардійський районний суд» визнав
винним Заїра Смедляєва у скоєнні правопорушення за ч. 1 ст. 20.3.3 КпАП РФ (Публічні дії,
спрямовані на дискредитацію використання
Збройних Сил Російської Федерації з метою
захисту інтересів Російської Федерації
та її громадян) і призначив покарання
у формі штрафу розміром 40 тисяч рублів.

Щонайменше 123 громадянина України перебувають
у місцях позбавлення волі
та 9 під домашнім арештом
за політично мотивованими
кримінальними справами.
Формальною підставою для статті стала
його публікація у Facebook за 9 березня 2022
року. Окрім того, Заїру Смедляєву ставили
в провину ч. 1 ст. 20.3 КпАП РФ (Пропаганда
чи публічне демонстрування нацистської
атрибутики чи символіки) за публікацію
у Facebook 1 березня 2014 року. «Суддя»
Крістіна Пікула ухвалила йому покарання
у формі арешту строком на дві доби.
2 травня була заарештована громадянська журналістка й проукраїнська активістка
Ірина Данилович. 29 квітня силовики здійснили обшук у її будинку в селі Владиславівка
під Феодосією, її саму затримали за місцем
роботи. За словами матері, під час обшуку
вилучили телефон та ноутбук. Станом на
4 травня місцезнаходження активістки залишалося невідомим.3

«СПРАВА КРИМСЬКИХ
МУСУЛЬМАН»
Фігурантів цієї справи звинувачують у причетності до ісламських організацій4 або у пропаганді діяльності організацій, які в РФ визнані терористичними чи екстремістськими,
3
4

але не є такими за законодавством України.
Справи розглядаються з порушенням права
на справедливий суд, основними доказами
для суду є свідчення анонімних свідків (багато
хто з них — співробітники ФСБ РФ), досудові
показання свідків, котрі у подальшому в суді
заявляють, що такі свідчення надали під тиском, і лінгвістичні експертизи розмов обвинувачених мусульман. Докази, надані стороною
захисту, зазвичай судді не беруть до розгляду.
10 березня кореспондента інтернетвидання «Грани.ру» Ремзі Бекірова та право
захисника Різу Ізетова, фігурантів цієї справи, суд засудив до 19 років позбавлення волі.
Активісту Раїму Айвазову дали 17 років, з яких
перші 5 років в’язниці, з обмеженням у правах на 1 рік та 6 місяців. Активісту Шабану
Умерову — 18 років, з яких перші 5 років в’язниці, з обмеженням 1 рік та 6 місяців.
18 березня п’ятірці фігурантів «другої сімферопольської групи» у Південному окружному військовому суді РФ ухвалили вирок.
Їх визнали винними за ст. 205.5 (Організація
діяльності терористичної організації та
участь у діяльності такої організації) та 278
КК РФ (Насильницьке захоплення влади чи
насильницьке утримання влади). Усім підсудним ухвалили позбавлення волі на термін
від 14 до 15 років: Акіму Бекірову, Сейтвелі
Сейтабдієву та Рустему Сейтхалілову дали
14 років колонії суворого режиму, з них
перші 5 — у в’язниці. Ескендеру Сулейманову
й Асану Яникову — 15 років колонії суворого
режиму, з них перші 5 років в’язниці.
23 березня Південний окружний військовий суд РФ ухвалив кримським татарам
Тимуру Ялкабову й Ленуру Сейдаметову строки у 17 і 13 років у колонії суворого режиму
з відбуттям перших 4 років у в’язниці, решту —
в колонії суворого режиму з обмеженнями
після відбуття терміном на 1 рік 6 місяців.
19 квітня Південний окружний військовий суд РФ ухвалив вирок дитячому тренеру
Емілю Зіядінову: 17 років колонії суворого
режиму, з них перші 4 роки — у в’язниці.

https://crimeahrg.org/uk/u-krimu-siloviki-zaareshtuvali-gromadyansku-zhurnalistku-irinu-danilovich/
У більшості випадків ця організація — «Хізб ут-Тахрір».

www.crimeahrg.org
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Ситуація з правами людини у Криму та сто днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну

«СПРАВА
УКРАЇНСЬКИХ
ДИВЕРСАНТІВ»
4 березня у Бахчисараї співробітники
ФСБ вчинили обшук у будинку кримського
татарина Еміля Емірова. Його звинуватили
у «зв’язках із українськими агентами». За
словами дружини Діляри Емірової, під час
обшуку силовики не дозволили викликати
адвоката чи вийти з дому. У «протоколі» зі
звинуваченням Еміля Емірова повідомляється, що він буцімто міг спілкуватися з українськими спецслужбами.5
27 квітня суд у Ростові-на-Дону оголосив новий вирок одному з фігурантів
«справи кримських диверсантів» Дмитру
Штиблікову — 19 років і 6 місяців позбавлення свободи за ст. 275 Кримінального кодексу
Росії (Державна зрада). На початку листопада
2021 року Дмитро Штибліков міг вийти на
свободу, оскільки термін його незаконного
вироку у РФ сплинув. Але цього не сталося,
оскільки він перебуває під слідством у новій
кримінальній справі.6

доказом діяльності батальйону проти інтересів
РФ є інформація зі ЗМІ, що метою створення
батальйону була деокупація Криму.7

1 червня 2022 року Верховний
суд Росії визнав «терористичним» і заборонив на території РФ «кримськотатарський
добровольчий батальйон ім.
Номана Челебіджіхана».7
5 березня 62-річний кримський татарин
Насрулла Сейдалієв був затриманий у Сім
ферополі за звинуваченням в участі у батальйоні
(ч. 2 ст. 208 КК РФ).8
27 березня мешканця Новоолексіївки
Херсонської області Рустема Гугуріка затри
мали на Чонгарі під час спроби в’їхати
до Криму. «Суд» його взяв під варту до 29
травня. Його звинувачують у скоєнні злочину
за ч. 2 ст. 208 КК РФ (участь у батальйоні).9

ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ЗА
ЗВИНУВАЧЕННЯМ В
УЧАСТІ У БАТАЛЬЙОНІ
ІМ. Н.ЧЕЛЕБІДЖІХАНА

8 квітня «Київський районний суд
Сімферополя» ухвалив вирок у справі колишнього першого заступника постійного представника президента в АРК Ізета Гданова: 8
років колонії суворого режиму за нібито причетність до батальйону ім. Н. Челебіджіхана.
Ізет Гданов перебуває на підконтрольній
Україні території.10

Офіційною причиною переслідування
обвинувачених у Криму за ч. 2 ст. 208 КК РФ
(Участь у незаконному збройному формуванні, яке діє в цілях, що суперечать інтересам
Російської Федерації) є те, що вони не з’явилися
добровільно у силові структури РФ і не заявили про свою участь у «Кримськотатарському
добровольчому батальйоні ім. Номана
Челебіджіхана». Оголошеним слідством

8 квітня «Сімферопольський районний
суд» заарештував на 2 місяці мешканця
Херсона Арсена Ібраїмова, котрого затримали
у Джанкої за звинуваченням в участі у кримськотатарському добровольчому батальйоні.
У ФСБ заявили, що буцімто «чоловік 1988 року
народження брав активну участь у продуктовій і енергетичній блокаді Кримського півострова, а також в антиросійських акціях».11
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https://crimeahrg.org/uk/u-krimu-proveli-obshuk-u-krimskogo-tatarina-za-zvinuvachennyam-u-zvyazkah-iz-ukraїnskimispeczsluzhbami/
https://crimeahrg.org/uk/figurantu-spravi-krimskih-diversantiv-dmitru-shtiblikovu-uhvalili-shhe-odin-virok/
https://n.tass.ru/obschestvo/14789255?utm_source=ru.krymr.com&utm_medium=referral&utm_campaign=ru.krymr.
com&utm_referrer=ru.krymr.com
https://crimeahrg.org/uk/u-simferopoli-zatrimali-krimskogo-tatarina-za-uchast-u-naczionalnomu-bataljoni/
https://crimeahrg.org/uk/meshkanczya-hersonskoї-oblasti-areshtuvali-v-krimu-buczimto-za-uchast-u-naczionalnomu-bataljoni/
https://crimeahrg.org/uk/sud-u-krimu-zaochno-zasudiv-izeta-gdanova-do-8-rokiv-koloniї/
https://crimeahrg.org/uk/shhe-odnogo-meshkanczya-hersonu-areshtuvali-v-krimu-buczimto-za-uchast-u-naczionalnomu-bataljoni/
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22 травня військовики Росгвардії здійснили незаконні обшуки у селі Азовське
Генічеського району Херсонщини, яке
зараз окуповано збройними силами РФ.
Військовики РФ затримали й вивезли на
територію Криму 31-річного мешканця
Азовського Руслана Абдурахманова. За попередньою інформацією, йому «інкримінують»
участь у формуванні «Аскер» і «громадянській» блокаді Криму 2015 року й утримують
у СІЗО Сімферополя.12

ПЕРЕСЛІДУВАННЯ
СВІДКІВ ЄГОВИ
У квітні «Армянський міський суд»
і «Ялтинський міський суд» у Криму розпочали судові процеси за «організацію та фінансування екстремістської діяльності» проти
Свідків Єгови — Тараса Кузьо, Дар’ї Кузьо,
Петра Жильцова, Сергія Люліна, Тадевоса
Манукяна, Олександра Дубовенка й Олександра
Литвинюка. Подружжя Кузьо, Люліна Сергія,
Жильцова Петра й Манукяна Тадевоса звинувачують у фінансуванні екстремістської
організації за ст. 282.3 КК РФ, максимальне
покарання за якою може сягати 8 років позбавлення волі. Суд над Олександром Дубовенком
й Олександром Литвинюком розпочався 5 квітня в «Армянському міському суді». Чоловікам

12
13
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ставлять у провину ч. 1 ст. 282.2 КК РФ (організація екстремістської діяльності). Слідство
стверджує, що вони «використали програмне
забезпечення для здійснення відеоконференцзв’язку Zoom для залучення нових членів
організації».13

СПРАВА МУСТАФИ
ДЖЕМІЛЄВА
22 квітня «Армянський міський суд»
після 57 судових засідань ухвалив заочний вирок лідерові кримськотатарського
народу Мустафі Джемілєву. За ч. 1 ст. 222
Кримінального кодексу Росії (незаконне
придбання, передача, збут, зберігання зброї)
«суддя» Венера Ісроїлова призначила покарання: 1 рік позбавлення волі та 15 тисяч
рублів штрафу. Але Джемілєва звільнили від
покарання «у зв’язку із закінченням строків
давності притягнення до відповідальності».
За статтею 224 КК РФ (недбале зберігання
вогнепальної зброї) суд призначив 20 тисяч
рублів штрафу й звільнив від покарання
«у зв’язку із закінченням строків давності».
За ч. 4 ст. 322 КК РФ (незаконний перетин
державного кордону Росії) Джемілєва заочно
засудили до 2 років позбавлення волі умовно
та звільнили «за амністією у зв’язку з 70-річчям перемоги».14

https://investigator.org.ua/ua/news-2/243145/
https://crimeahrg.org/uk/dva-krimskih-sudi-rozpochali-proczesi-nad-svidkami-єgovi/
https://crimeahrg.org/uk/krimskij-sud-uhvaliv-zaochnij-virok-mustafi-dzhemilєvu/
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СВОБОДА СЛОВА
ТА ВИСЛОВЛЮВАННЯ
ДУМКИ

ЗАКОНОДАВЧІ
ОБМЕЖЕННЯ
У РФ і на окупованих нею територіях
України триває згортання свободи слова.
4 березня президент РФ Володимир Путін
підписав закон, що передбачає кримінальну відповідальність за так звані «фейки»
про дії російської армії в Україні. Закон
доповнив Кримінальний кодекс РФ статтею
207.3 і запровадив покарання за поширення
«свідомо неправдивої інформації». Це стосується як російських, так і іноземних ЗМІ та
журналістів.
Крім того, генпрокуратура РФ визнала
соцмережу «Фейсбук» причетною до «порушення прав і свобод громадян РФ», був обмежений доступ до YouTube і Twitter. Сервіс
ТікТок заявив, що не працюватиме в Росії.
Роскомнагляд
15

заблокував

https://t.me/genprocrf/1790

ЗМІ,

які

Генеральна прокуратура
РФ визнала «небажаною
організацією» Кримську
правозахисну групу, оскільки
її діяльність «являє загрозу
конституційному ладу та
безпеці Російської Федерації».
надавали об’єктивну інформацію про бойові
дії. Починаючи з 3 березня, заборонено діяльність щонайменше 22 видання.
6 травня стало відомо, що Генеральна прокуратура РФ визнала «небажаною організацією» Кримську правозахисну групу.15 Згідно
з повідомленням російської Генеральної прокуратури, діяльність правозахисників «являє
загрозу конституційному ладу та безпеці
Російської Федерації».

Свобода слова та висловлювання думки

Команда Кримської правозахисної групи
працює з 2014 року. Правозахисники документують порушення прав людини й воєнні
злочини в окупованому Криму, співпрацюють з органами влади, а також іншими міжнародними та українськими організаціями,
аби підтримувати присутність теми прав
людини у Криму в інформаційному просторі. Щомісячно Кримська правозахисна група
публікує моніторингові огляди ситуації з правами людини у Криму.

СПРАВА
ГРОМАДЯНСЬКОЇ
ЖУРНАЛІСТКИ
ІРИНИ ДАНІЛОВИЧ
Ірина Данилович, працівниця охорони здоров’я та громадянська журналістка, зникла 29
квітня. Цього ж дня відбувся обшук в її будинку у селі Владиславівка поблизу Феодосії, а її
“затримання”, по факту, мало ознаки насильницького викрадення. За словами матері,
під час обшуку вилучили телефон і ноутбук.
Копію ухвали силовики не залишили. Її адвокату повідомляли, що у Сімферопольському
СІЗО Данилович немає.
Лише на тринадцяту добу після викрадення у Слідчому ізоляторі Сімферополя
адвокату підтвердили, що активістка Ірина
Данилович знаходиться там. За словами адвоката, вісім днів Ірину Данилович утримували
у будівлі ФСБ,16 у підвалі, здійснювали тестування на поліграфі, одягали їй мішок на
голову й погрожували вивезти до лісу, якщо
вона щось приховуватиме. Також її залякували вивезенням до заблокованого російською
армією Маріуполя. Весь цей час її годували
один раз на день, до туалету виводили двічі
на день. Наприкінці цього утримання у ФСБ
Данилович змусили підписати порожні бланки в обмін на звільнення.
Після того, як вона це зробила, їй повідомили, що в її сумочці знайшли двісті грамів
вибухівки й відвезли її до суду для обрання
запобіжного заходу. Щодо Ірини Данилович
порушено кримінальну справу за ч. 1 ст.
16

222.1 КК РФ (Незаконні придбання, передача,
збут, зберігання, перевезення чи перенесення вибухових речовин). Зазначимо, що ФСБ
РФ вже неодноразово фабрикувала кримінальні справи за цією та схожими статтями
для політично мотивованого переслідування
кримчан.
27 травня «Верховний суд Криму» залишив під вартою на два місяці у слідчому ізоляторі Ірину Данилович.

СПРАВА
ЖУРНАЛІСТА
ВЛАДИСЛАВА
ЄСИПЕНКА
10 березня у Криму був затриманий журналіст-фрілансер проекту «Крим.Реалії»
Владислав Єсипенко, котрий виконував
редакційне завдання. Приміром, напередодні
затримання він фільмував покладання квітів
до пам’ятника Т. Шевченку у Сімферополі.
ФСБ заявила, що він буцімто працює на
Службу зовнішньої розвідки України та
у його машині «знайшли вибуховий пристрій». Журналіста катували співробітники ФСБ, щоб вибити зізнання про буцімто
роботу на українську розвідку. Як-от, він
повідомив, що силовики одягали йому на
голову пакет і позбавляли можливості дихати
для того, щоб домогтися визнання провини.
16 лютого 2022 р. «суддя» Длявер
Берберов визнав В. Єсипенка винним у зберіганні та переробці вибухового пристрою,
призначив покарання у вигляді 6 років позбавлення свободи із відбуванням покарання
у колонії загального режиму і штраф у розмірі
110 тисяч рублів.
26 травня 2022 р. у «Верховному суді
Криму» розглядали апеляцію у справі
Влади
с лава Єсипенка, котрого засудили до 6 років колонії: справу повернули
до «Сімферопольського районного суду»
для усунення порушень. «Суддя» Длявер
Берберов має озна йомити адвокатів з копіями протоколів засідань «суду».

https://crimeahrg.org/uk/testi-na-poligrafi-pogrozi-ta-mishok-na-golovi-advokat-rozpoviv-de-bula-irina-danilovich-zchasu-zniknennya/
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Ситуація з правами людини у Криму та сто днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну

ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ЗА
ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ
ТА АНТИВОЄННУ
ПОЗИЦІЮ
4 березня в Росії набула чинності стаття
про «публічні дії, направлених на дискредитацію російської армії» (стаття 20.3.3. КпАП
РФ). Максимальне покарання передбачає
штраф до 100 000 рублів.
А вже 11 березня Кримська правозахисна група задокументувала перший штраф
за антивоєнне гасло. 9 березня жителька
Сімферополя прийшла до пам’ятника Тарасу
Шевченку у Сімферополі, поклала до монумента квіти й поставила картонну табличку
синьо-жовтого кольору, на якій написала фломастером «Ні війні».

Перший задокументований
штраф за антивоєнне гасло
проти жителька Сімферополя
з картонною табличкою
синьо-жовтого кольору
та написом «Ні війні».
Її затримали та привезли до Центрального
відділу поліції РФ. За кілька годин відвезли
до «суду». У протоколі про адміністративне
правопорушення йдеться, що жінка «здійснила публічні дії, спрямовані на дискредитацію
використання Збройних сил РФ з метою захисту інтересів РФ та її громадян, підтримки
міжнародного миру й безпеки в рамцях «демілітаризації» та «денацифікації» України,
а саме продемонструвала виготовлений
власноруч картонний плакат із кольорами
прапора України з тематичним написом
“Ні війні”». «Суддя» Віктор Можелянський
визнав жінку винною у скоєнні адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 20.3.3 КпАП
РФ (Пропаганда чи публічне демонстрування
17
18
19
20
21

нацистської атрибутики чи символіки, чи
атрибутики чи символіки, пропаганда чи
публічне демонстрування яких заборонені
федеральними законами) і призначив покарання у вигляді штрафу сумою 35 тисяч рублів.17
З початку повномасштабного вторгнення
кримчан масово переслідують здебільшого
за статтею «дискредитація армії». Відомо
про щонайменше 20 вироків за цією статтею
в окупованому Криму.18
Наприклад, 13 квітня у Севастополі затримали 55-річного місцевого жителя, котрий
зрізав банер на підтримку війни з Україною.
«Гагарінський суд» Севастополя «кваліфікував ці дії як дискредитацію російських
Збройних сил» і оштрафував чоловіка на 30
тисяч рублів.19
На початку червня євпаторієць вийшов на
Театральну площу міста з антивоєнним плакатом і був оштрафований на тридцять тисяч
рублів.20
Політика протидії антивоєнним настроям на півострові проглядає не лише у фактах адміністративного переслідування, але
й у попередженнях і залякуваннях місцевих
жителів. Наприклад, на початку березня
у кримських шкільних чатах батькам масово
розсилали повідомлення із попередженням
про «неприпустимість участі в акціях протесту».21 Батькам писали про те, що «на різних
ресурсах активізувалася діяльність різних
реакційних рухів, що закликають до участі
у несанкціонованих акціях антивоєнної тематики, а дітей просять не залишатися осторонь і сказати своє слово».
Кримчан, котрі публічно демонструють
незгоду з війною Росії проти України, переслідують і в інший спосіб.
Як-от, 14 квітня була заарештована 60-річна
мешканка села Сонячна Долина (Судак) Валерія
Гольденберг, котра буцімто «сплюндрувала
могилу» солдата, котрий загинув під час воєнних дій проти України. Дії кримчанки були обумовлені протестом проти війни РФ в Україні.

https://crimeahrg.org/uk/u-krimu-vinesli-pershij-shtraf-za-gaslo-ni-vijni/
https://ru.krymr.com/a/krym-ukraina-voyna-diskreditaciya-armii-presledovaniye-sud/31873880.html
https://crimeahrg.org/uk/u-sevastopoli-sud-oshtrafuvav-cholovika-kotrij-zrizav-baner-na-pidtrimku-vijni/
https://crimeahrg.org/uk/shhe-odnogo-krimchanina-oshtrafuvali-za-antivoєnnij-piket/
https://crimeahrg.org/uk/krimchan-zalyakuyut-vyazniczeyu-za-vihid-na-akcziї-protestu/

Свобода слова та висловлювання думки

Втім підконтрольні ЗМІ розповсюдили інформацію, що «пенсіонерка могла зробити це
із націоналістських переконань». «Судакський
міський суд» розглянув клопотання «слідства»
про обрання запобіжного заходу та взяв жінку
під варту до 8 травня 2022 року.22 8 червня
Гольденберг засудили до 2 років колонії-поселення. Крім того, пенсіонерка має виплатити
компенсацію у розмірі 500 тисяч рублів.23
Також 14 квітня на 46-річну мешканку Ялти
Ольгу Дяченко поскаржився місцевий мешканець за її манікюр: один із нігтів, за його
словами, був пофарбований у синій та жовтий
кольори, а інший — у червоний та чорний.
«Поліція» сфотографувала її руки й «провела
профілактичну бесіду», доповівши про ситуацію у місцеве відділення ФСБ. Після розмови
жінку змусили стерти манікюр.24
25 травня «Гагарінський районний суд»
Севастополя засудив 21-річного місцевого
мешканця до умовного строку за «заклики
до екстремізму у соцмережах».
ФСБ порушила справу за ч. 2 ст. 280 КК
РФ (публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності) та частини 1 статті 148
КК РФ (порушення права на свободу совісті
та віросповідань). За інформацією окупантів,
мешканець Севастополя 2001 року народження
розміщував у соцмережах «українські націоналістичні гасла», що буцімто містять «заклики
до здійснення насильницьких дій щодо груп
осіб, виокремлених за національною і расовою
ознаками». Окупаційний суд засудив севастопольця до покарання у вигляді позбавлення волі
строком на 1 рік і 6 місяців умовно з випробувальним терміном 1 рік. Також «суд» позбавив
молодика права здійснювати адміністрування
сайтів строком на 1 рік 6 місяців.

22

23
24

СПРАВА БОГДАНА ЗІЗИ
17 травня був затриманий 28-річний місцевий мешканець Богдан Зіза, якого звинуватили у тому, що він у ніч проти 16 травня
обілляв жовтою та блакитною фарбами
вхід до будівлі «адміністрації» Євпаторії.
«Суд» взяв його під варту, а потім суддя
«Верховного суду» Олена Спасьонова залишила активіста під вартою. Наразі він перебуває у СІЗО Сімферополя та є підстави
вважати, що слідчі застосовують незаконні
методи слідства (тиск, залякування, погрози,
перешкоди в роботі адвоката тощо).
«Прокурором» у цій справі є Ірина
Швайкіна, колишня співробітниця української прокуратури АР Крим, якій у травні
2015 року Генеральна прокуратура України
повідомила про підозру за ст. 111, ч. 1 КК
України (державна зрада).
Згідно інформації «суду», Богдану Зізі
інкримінують ч. 3 ст. 30 КК РФ (замах на
злочин) і ч. 2 ст. 167 (навмисне нищення чи
пошкодження чужого майна, якщо ці діяння спричинили заподіяння значної шкоди,
вчинені з хуліганських спонукань, шляхом
підпалу, вибуху чи в інший загальнонебезпечний спосіб, або викликали через необережність смерть людини чи інші тяжкі наслідки). За цією статтею Зіза наражається
або на примусові роботи терміном до п’яти
років, або на позбавлення волі на той самий
термін.
Хоча стаття не є терористичною, як
стало відомо Кримській правозахисній
групі, РосФінМоніторинг долучив Богдана
Зізу до оновленого «переліку терористів й
екстремістів».

https://crimeahrg.org/uk/litnyu-krimchanku-mozhut-zasuditi-na-5-rokiv-cherez-oskvernennya-mogili-soldata-kotrijzaginuv-na-vijni-v-ukraїni/
https://crimeahrg.org/uk/litnya-krimchanka-otrimala-dva-roki-za-splyundruvannya-mogili/
https://crimeahrg.org/uk/krimchanku-zatrimali-cherez-zhovto-sinij-manikyur/
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ВИКОРИСТАННЯ
КРИМУ ЯК ВІЙСЬКОВОЇ
БАЗИ РФ

П

ісля 24 лютого цього року Крим став
базою, з якої РФ наносить удари
по українським містам.

РФ використовує кримчан у повномасштабній війні проти України. Лише восени
РФ примусово мобілізувала 3000 кримчан.
Ці мобілізовані кримчани були відправлені до участі у бойових діях проти України.
1 квітня розпоча1лася нова примусова призовна кампанія, після якої ще декілька тисяч
кримчан будуть відправлені на війну. Проте
у Криму приховують показники призову. На
прес-конференції у Сімферополі «військовий
комісар Криму» Юрій Лимар відмовився озвучити цьогорічні плани призовної кампанії.25
Путін заявляє, що у війні проти України
беруть участь лише солдати контрактної
служби, втім це неправда. Він відправляє
строковиків, зокрема з Криму, на цю війну.
За кілька тижнів до повномасштабного
вторгнення на територію України (в лютому

25

https://feo.rk.gov.ru/ru/article/show/10084

З території окупованого
Криму РФ також завдає
ракетні удари та авіаудари по багатьом населеним пунктам України,
внаслідок чого загинули чи
були поранені цивільні.
2022 року) ЗС РФ масово почали переміщуватися з території Росії до окупованого Криму
через Керченський міст.
Військова техніка з Криму, яка брала участь
в подальшій окупації територій України,
в перші тижні війни була відмічена літерою
Z. Надалі саме цей символ став офіційним
«брендом» серед пропагандистів, котрі підтримують агресію РФ в Україні.

Використання Криму як військової бази РФ

Кримська правозахисна група з 24 лютого
2022 року збирає дані про загиблих26 і полонених військових РФ, котрі приписані до військових частин у Криму. Частина з них була
примусово призвана до лав ЗС РФ і після
цього відправлена для участі у бойових діях на
іншу територію України. Також збирається
інформація про полонених солдатів з Криму,
котрі повідомляють, що командування їм
не говорило про повномасштабну війну,
а відправляло їх на «навчання» або «спеціальну операцію».

нещодавно відбулись і в матроському клубі
міста Севастополя, де прощались із загиблими у війні проти України морськими піхотинцями Чорноморського флоту.27
З моменту загибелі крейсера «Москва»
Міноборони РФ досі офіційно прозвітувало
лише про одного загиблого та 27 зниклих
безвісти військовослужбовців, хоча родичі
матросів розповідали про щонайменше 40
загиблих.28 Кількість поранених й евакуйованих досі залишається невідомою.

Станом на 3 червня 2022 року КПГ задокументувала щонайменше 54 загиблих і 19 полонених кримчан. Російська влада намагається
приховувати інформацію про реальну кількість загиблих і поранених з боку РФ, так само
ця інформація не оприлюднюється і в Криму.
Проте морги та лікарні переповнені у Криму.
Наприклад, за даними Генерального штабу
ЗСУ, у Криму, у розташуванні 126-ї окремої
бригади берегової оборони РФ відбулась
прощальна церемонія одночасно із близько 100 загиблими особами зі складу російської частини. Крім того, схожі заходи також

26
27
28

https://crimeahrg.org/uk/zagibli-vijskovi-iz-krimu/
https://crimeahrg.org/uk/z-brigadi-u-perevalnomu-zaginuli-blizko-100-vijskovih-genshtab-zsu/
https://ru.krymr.com/a/news-matrosov-moskvy-pytayutsya-priznat-pogibshimi-rezuljtate-katastrofy/31864815.html
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