
 

 

КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР

Аналіз порушень прав людини на
півдні України 

(Херсонська та Запорізька області)



ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (ХЕРСОНСЬКА
ТА ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТІ) 

7 арештів

21 вбивство21 обшук

147 затримань



ЗАТРИМАННЯ/НАСИЛЬНИЦЬКІ 
ВИКРАДЕННЯ - 147 (24)

За період повномасштабної війни в Україні ми зафіксували як
мінімум 147 випадків затримання, 24 – щодо представників
корінного кримськотатарського. народу.

Повний список затриманих можна переглянути за QR-кодом.
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(147)

ЩОДО
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ТАТАР
(24)



АРЕШТИ - 7 (7)

4 березня заарештували мешканця смт. Риков Заступника
голови Херсонського регіонального меджлісу кримських
татар Насруллу Сейдалієва (участь у добровольчому
батальйоні імені Номана Челебіджихана)
31 березня мешканця Новоолексіївки Рустема Гугурика
(участь у добровольчому батальйоні імені Номана
Челебіджихана)
9 квітня заарештували жителя Херсона Арсена Ібраїмова
(участь у добровольчому батальйоні імені Номана
Челебіджихана)

За період повномасштабної війни в Україні ми зафіксували 7
арештів представників корінного кримськотатарського народу.

Окупанти арештували:
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АРЕШТИ - 7 (7)

14 квітня заарештували кримського татарина жителя Херсонської області Рустема
Османова (участь у добровольчому батальйоні імені Номана Челебіджихана)
Артур Меметшаєв, у якого 11 квітня російські окупанти провели обшук у місті Генічеськ,
знаходиться в СІЗО у Сімферополі. (участь у добровольчому батальйоні імені Номана
Челебіджихана)
У травні російські окупанти в селі Партизани Генічеського району заарештували
кримського татарина Айдера Умерова за звинуваченням в участі в «батальйоні імені
Номана Челібіджихана» та вивезли до Криму.
20 травня у селі Азовському Генічеського району окупанти заарештували місцевого
жителя Руслана Абдурахманова та вивезли до Криму. Чоловіка звинувачують у участі в
«батальйоні імені Номана Челібіджихана». Він знаходиться у СІЗО Сімферополя.

ПРАВО НА ЖИТТЯ, СВОБОДУ, БЕЗПЕКУ ТА
ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ



ОБШУКИ - 21 (16)

28 лютого російські окупанти провели обшук у селі Чонгар у
будинку представника корінного кримськотатарського
народу Артура Меметшаєва.
7 березня у Новоолексіївці провели обшук в офісі та в будинку
активіста національного кримськотатарського руху Вейсера
Сарибілялова.
10 березня озброєні люди у військовій формі армії РФ
проникли до будинку депутата Запорізької облради Лейли
Ібрагімової, яка мешкає в Мелітополі, і провели там обшук.
10 березня провели обшук у краєзнавчому музеї у Мелітополі.

За період повномасштабної війни в Україні ми зафіксували
щонайменше 21 обшук, 16 - у будинках представників
кримськотатарського народу.
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ОБШУКИ - 14 (14)
24 березня в селі Терпіння Мелітопольського району провели обшук у будинку сім'ї
Леннари Усеїнової.
10 квітня в селі Терпіння Мелітопольського району провели обшук у будинку сім'ї Леннари
Усеїнової.
6 квітня російські окупанти увірвалися з обшуком до будинку мешканки тимчасово
окупованої Новоолексіївки Венери Куртбедінової.
11 квітня російські окупанти провели обшук у місті Генічеськ у будинку представника
корінного кримськотатарського народу Артура Меметшаєва.
14 квітня у смт. Каланчак здійснили незаконне проникнення у житло (обшук) Османова
Рустема, після якого чоловіка затримали та відвезли до Сімферополя.
14 квітня російські окупанти провели обшук у Новоолексіївці у будинку заступника голови
Генічеської районної державної адміністрації, члена Меджлісу кримськотатарського
народу Гульнари Бекірової та колишнього політв'язня Едема Бекірова
14 квітня в селі Терпіння Мелітопольського району провели обшук у будинку сім'ї Леннари
Усеїнової.

ПРАВО НА ЖИТТЯ, СВОБОДУ, БЕЗПЕКУ ТА
ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ



ОБШУКИ - 14 (14)

15 квітня у смт. Новоолексіївка на посту зупинили автомобіль, у якому перебувала сім'я:
подружжя Ескендер та Фатіма Фука та їхній син Решат Фука. Батька та сина затримали та
відвезли у невідомому напрямку, а з Фатімою Фука попрямували до них у будинок, де
здійснили незаконне проникнення у житло (обшук).
15 квітня в окупованому Мелітополі «кадировці» вчинили напад та незаконне проникнення в
будинок (обшук) Длявера Сейтумерова. Вони приїхали на БТРах, розбили вікна, зламали двері,
проникли до будинку, перевернули та зруйнували. Сім'я Длявера Сейтумерова знаходиться
поза Мелітополем у безпеці.
У квітні в Новоолексіївці провели незаконне проникнення/обшук у житло Олександра
Тиховського, застосовували тортури, забрали два автомобілі, цінності. Вивезли викинули на
поле.
У квітні у Новоолексіївці провели незаконне проникнення/обшук у житло Ілляса Яг'яєва,
забрали цінності, підвішували на турніку, застосовували силу. Вивезли, отямився на цвинтарі.
16 травня в Херсоні окупанти провели незаконне проникнення в житло/обшук Олександра
Павленка, після чого його викрали. Місцезнаходження чоловіка досі залишається невідомим.

ПРАВО НА ЖИТТЯ, СВОБОДУ, БЕЗПЕКУ ТА
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ОБШУКИ - 14 (14)
У травні російські окупанти провели обшук у с. Партизани Генічеського району у будинку
кримського татарина Айдера Умерова, після якого його вивезли до Криму.
20 травня у селі Азовському Генічеського району окупанти провели обшук у місцевого жителя
Руслана Абдурахманова та вивезли до Криму.
24 травня російські окупанти з автоматами увірвалися до квартири працівника одного з
підрозділів Запорізької АЕС Сергія Щвеця та провели там обшук.
25 травня в Енергодарі окупанти провели обшук у квартирі мера міста Дмитра Орлова.
27 травня окупанти провели незаконний обшук у будинку кримського татарина Мусаєва
Мамеда, який проживає в Новоолексіївці. Чоловіка та його дружину Тетяну відвезли у
невідомому напрямку, після чого відпустили.

ПРАВО НА ЖИТТЯ, СВОБОДУ, БЕЗПЕКУ ТА
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ВБИВСТВА -  21 

24 лютого в селі Семихатка потрапив снаряд до будинку кримського татарина Еміра
Білялова, він загинув
25 лютого під час масового обстрілу загибла Наталія Косова – директорка Санаторної
школи-інтернат Генічеська
24 березня внаслідок обстрілів у Станіславі Херсонської області загинули двоє чоловіків
8 квітня у Херсонській області у Новоолексіївці військові РФ вбили Романа Лілісона
14 квітня окупанти розстріляли 7 людей на Херсонщині та підірвали будинок із
загиблими
20 квітня у Херсоні російські військові на самовільно встановленому блокпості
застрелили мирного жителя
20 квітня у Херсоні вбили блогера Валерія Кулешова
2 травня від тортур російських військових загинув ветеран АТО із села Абрикосівка
Херсонської області Назар Кагальняк.

За період повномасштабної війни в Україні ми зафіксували 21 випадок убивств.

ПРАВО НА ЖИТТЯ, СВОБОДУ, БЕЗПЕКУ ТА
ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ



ВБИВСТВА -  21 
4 травня на Херсонщині загинула одна людина і ще четверо отримали поранення
внаслідок обстрілу окупантами
11 травня до СІЗО Херсону зайшли російські військові, закидали камери
світлошумовими гранатами, а також відкрили вогонь з автоматів. Одного ув’язненого
вбили.
17 травня російський снайпер вбив волонтера Антона Кушніра. Він вивозив людей з
окупованої території Херсонщини, а назад доправляв гуманітарні вантажі.
18 травня на Херсонщині внаслідок обстрілів загинув мешканець області Ігор Докієнко.
29 травня внаслідок обстрілу російськими окупантами села Миролюбівка на
Херсонщині загинула 9-річна дівчинка. Ще двоє дітей: 7-місячне немовля та 5-річна
дівчинка отримали поранення.

ПРАВО НА ЖИТТЯ, СВОБОДУ, БЕЗПЕКУ ТА
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ДОПИТИ ТА ТОРТУРИ:
Під час війни окупанти продовжують проводити репресивні дії у всьому Генічеському
районі Херсонської області. Вони зупиняють автомобілі, затримують людей, везуть до
17 училища «до підвалу», де окупанти створили об'єкт для «допитів» тортур та
залякування.
У Херсоні окупанти створили аналог донецької в'язниці «Ізоляція» для тортур
українців.
27 травня окупанти вивезли кримського татарина Мусаєва Мамеда та його дружину,
які проживають у Новоолексіївці, у 17 училище м. Генічеськ.



НЕЗАКОННЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ОКУПАЦІЙНОЇ ВЛАДИ:

1 квітня в окупованому Бердянську росіяни призначили колаборанта на посаду «мера»
Олександра Сауленка.
1 квітня у Каховці російські військові змістили владу та призначили кількох керівників-
колаборантів. «Мером» міста став Філіпчук Павло, «керівник» поліції - Буховець Олег,
«керівник» КВУ «Водоканал» - Гаврилюк Олег.
7 квітня в Енергодарі окупанти призначили нову «главу адміністрації» міста – Андрія
Шевчика.
19 квітня окупанти призначили електрика «директором» гімназії в Енергодарі.
26 квітня Головою Херсонської обласної адміністрації окупанти призначили Володимира
Сальдо, керівником міської адміністрації – Олександра Кобця.
11 травня російські військові призначили Сергія Швайко та Тетяну Калиновську
«керівниками» Скадовська. Швайко — громадянин РФ, раніше працював будівельником.
А Тетяна Калиновська — місцева жителька.
16 травня у Чаплинській територіальній громаді херсонські ґауляйтери призначили
«головою району» Атома Мірібяна. 



НЕЗАКОННЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ОКУПАЦІЙНОЇ ВЛАДИ:

19 травня окупанти призначили депутата Херсонської обласної ради Віталія Булюка
«одним із заступників голови» обласної державної адміністрації Володимира Сальдо.
27 травня російські військові призначили «нових керівників» у всіх старостинських
округах Тягинського територіального товариства на Херсонщині.
29 травня російські військові призначили нового директора Херсонського обласного
музично-драматичного театру Валерія Шелудько.
У Херсонській області російська влада призначила «начальника» обласного департаменту
охорони здоров'я – Вадима Ільмієва.



ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА МИРНІ ЗБОРИ:

16 березня у Скадовську окупанти відкрили стрілянину та застосовували сльозогінний
газ до людей, які стояли на площі перед міськрадою.
21 березня окупанти розігнали мирних жителів у центрі Херсона. Були чутні вибухи та
стрілянина, очевидці повідомляють про використання світлошумових гранат.
3 квітня в Каховці військові РФ відкрили вогонь по мирним жителям, що вийшли на
мітинг.
10 квітня у Херсоні на площі біля кіноконцертної зали «Ювілейний» жителі зібралися на
мирний мітинг, але його розігнали російські військові.



ІНШІ ПРАВОПОРУШЕННЯ:

У березні у Херсоні закрили роботу українських радіоканали у діапазоні FM.
Транслюються лише російські радіоканали.
27 березня у Херсоні окупанти зламали двері та проникли до офісу Представництва
Президента України в Автономній Республіці Крим.
28 березня в окупованому Генічеську почали видавати рублі.
14 квітня в окупованому Мелітополі російські військові вкрали пенсії місцевих жителів.
18 квітня на Херсонщині окупанти захопили вежі та офісні приміщення мобільного
оператора «Київстар».
19 квітня у Розівці Запорізької області російські окупанти під дулом автоматів провели
«референдум».
У квітні на Запоріжжі у Токмаку окупанти зажадали від підприємців «данину». Крім
цього, змушують возити товари із Криму
20 квітня стало відомо, що окупанти сформували у Мелітополі вже четверту військову
базу поблизу житлових кварталів.
21 квітня на Херсонщині військові РФ оголосили мобілізацію чоловіків.



ІНШІ ПРАВОПОРУШЕННЯ:

22 квітня окупанти спустошили елеватор у смт. Новоолексіївка та вивезли все зерно до
окупованого Криму. Також було помічено поїзд, на вагонах якого було написано
«зерно». Він виїжджав із півострова через Керченський міст.
28 квітня стало відомо, що у раніше захопленому Мелітопольському краєзнавчому
музеї російські окупанти разом із новопризначеним «директором» музею Євгеном
Горлачовим знайшли скіфське золото.
У квітні вже стало відомо, що у Генічеську на Херсонщині змушують переходити на
навчання за російською програмою
На початку травня у Каховці окупанти зажадали від підприємців пройти до 15 травня
реєстрацію та отримати дозвіл на господарську діяльність
2 травня стало відомо, що в Херсоні та Запоріжжі інтернет перехоплено ФСБ РФ
4 травня російські окупанти в селі Козачі Табори Олешківської громади вночі
обстріляли дитячий садок
У травні російські окупанти під дулами автоматів організовують туристичний сезон на
Арабатській Стрілці. Місцевих підприємців змушують відкривати бази відпочинку,
кав’ярні, магазини.
13 травня двоє дітей з Бериславського району Херсонської області отримали поранення
через обстріли військовими РФ



ІНШІ ПРАВОПОРУШЕННЯ:

18 травня російські окупанти пограбували приміщення Держспоживслужби Херсонської
області.
23 травня до Херсонського художнього музею прийшли озброєні чоловіки у цивільному
одязі для того, щоб «познайомитися» та дізнатися, в яких умовах зберігається колекція
Директор художнього музею Аліна Доценко повідомила, що ці люди мають намір
перевезти колекцію до Криму чи Росії.
28 травня росіяни закрили кордон між тимчасово окупованою Херсонською областю та
підконтрольними Україні територіями.
На Херсонщині та Запорізькій області окупанти створили 19 «комендатур» для
посилення контролю над населенням.
На Херсонщині засуджені Даріївської виправної колонії № 10 російські військові
перемістили до колонії №90 і змушують копати траншеї.
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