
 
 

КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР

Аналіз порушень прав людини
в окупованому Криму за

лютий 2023 року



ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В ОКУПОВАНОМУ
КРИМУ ЗА ЛЮТИЙ 2023 РОКУ

12 арештів

19 порушень права на
справедливий суд

8 допитів

4 порушення права на
здоров'я

5 затримань

5 обшуків



ОБШУКИ - 5 (3)

5 лютого у голови Судакського регіонального Меджлісу Ільвера
Аметова.
9 лютого у Судаку російські у квартирі активіста Дмитра
Демчука. 
16 лютого у активістки Українського культурного центру (УКЦ)
Галини Балабан.
17 лютого у голови Судакського регіонального Меджлісу Ільвера
Аметова.
28 лютого у селі Приятне Свідання в окупованому Криму в
будинку батьків Абдульазіза Джемілова.

 За лютий 2023 року було зафіксовано 5 обшуків, 3 – у будинках
кримських татар.

Окупанти провели обшуки у будинках:

ПРАВО НА ЖИТТЯ, СВОБОДУ, БЕЗПЕКУ ТА
ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ
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КІЛЬКІСТЬ

ПОРУШЕНЬ
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КРИМСЬКИХ
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ЗАТРИМАННЯ - 5 

2 лютого жителя Севастополя за нібито участь у
кримськотатарському добровольчому батальйоні імені Номана
Челебіджихана (дані затриманого уточнюються)
3 лютого жителя Сімферополя за пости, які він викладав у
російській соціальній мережі «ВКонтакте» (дані затриманого
уточнюються)
15 лютого 20-річного севастопольця за підпал пункту збору
гуманітарної допомоги «ЛДНР» та «заклики до тероризму» (дані
затриманого уточнюються)
27 лютого двох севастопольців, нібито завербованих
спецслужбами України як «навідників на військові об’єкти» (дані
затриманих уточнюються)

 За лютий 2023 року було зафіксовано 5 затримань/утриман,.

Окупанти затримали:

ПРАВО НА ЖИТТЯ, СВОБОДУ, БЕЗПЕКУ ТА
ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ
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ДОПИТИ - 8 (4)

голова Судакського регіонального Меджлісу Ільвер Аметов
(двічі).
·житель Севастополя, якого затримали за нібито участь у
кримськотатарському добровольчому батальйоні імені Номана
Челебіджихана. (дані затриманого уточнюються)
житель Сімферополя, якого затримали за пости, які він
викладав у російській соціальній мережі «ВКонтакте». (дані
затриманого уточнюються)
20-річний севастополець, якого затримали за підпал пункту
збору гуманітарної допомоги «ЛДНР» та «заклики до
тероризму». (дані затриманого уточнюються)

У лютому 2023 року було зафіксовано 8 випадків допитів,
опитувань та «розмов», 4 – щодо кримських татар. 

 Таких дій з боку російських силовиків зазнавали: 

·

ПРАВО НА ЖИТТЯ, СВОБОДУ, БЕЗПЕКУ ТА
ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ
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ДОПИТИ - 8 (4)
Активістка Українського культурного центру (УКЦ) Галина
Балабан. 
Батьки Абдульазіза Джемілова, у будинку яких було проведено
обшук.

·

ПРАВО НА ЖИТТЯ, СВОБОДУ, БЕЗПЕКУ ТА
ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ
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АРЕШТИ - 12 

17 лютого «суд» в окупованому Криму оголосив вирок політв’язню
Олексію Кисельову, якого російські силовики звинувачують в
участі в батальйоні імені Номана Челебіджихана. Окупанти
засудили чоловіка до 8,5 років позбавлення волі.
27 лютого організаторам та активістам осередку «Свідки Єгови» в
Ялті винесли вироки. Тараса Кузьо засудили до 6,5 років колонії,
Сергія Люліна та Петра Жильцова до 6 років та 1 місяця колонії, а
Дар’ю Кузьо – до 3 років умовного терміну.
14 лютого 31-річну соціальну працівницю притягнули до
кримінальної відповідальності через «здійснення екстремістської
діяльності за допомогою мережі Інтернет» і призначили
покарання у вигляді двох років позбавлення волі умовно. (дані
уточнюються)

 За лютий 2023 року зафіксовано 12 випадків арештів.

Вироки (6):

ПРАВО НА ЖИТТЯ, СВОБОДУ, БЕЗПЕКУ ТА
ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ
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АРЕШТИ - 12

2 лютого фсб заарештувала жителя Севастополя за нібито участь у кримськотатарському
добровольчому батальйоні імені Номана Челебіджихана. (дані затриманого
уточнюються)
3 лютого заарештували жителя Сімферополя за пости, які він викладав у російській
соціальній мережі «ВКонтакте». (дані затриманого уточнюються)
14 лютого заарештували 35-річного жителя Ялти за нібито «публічну дискредитацію
Збройних сил рф». (дані затриманого уточнюються)
15 лютого окупанти заарештували 20-річного севастопольця за підпал пункту збору
гуманітарної допомоги «ЛДНР» та «заклики до тероризму». (дані затриманого
уточнюються)

Нові арешти (4):

ПРАВО НА ЖИТТЯ, СВОБОДУ, БЕЗПЕКУ ТА
ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ
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АРЕШТИ - 12
 
Із 12 випадків арештів, 2 – продовження термінів арештів.

Окупанти продовжили арешт: Андрію Білозерову та Олександру Зарівному.

ПРАВО НА ЖИТТЯ, СВОБОДУ, БЕЗПЕКУ ТА
ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ
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ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА 
СПРАВЕДЛИВИЙ СУД -  19 (7)

У лютому 2023 року зафіксовано 19 випадків порушення
права на справедливий суд, 7 – щодо кримських татар.

За звітний період, окрім продовження термінів арештів,
вироків та нових арештів, продовжувалися фіксуватися
системні відхилення апеляційних скарг адвокатів, а також
винесення штрафів.
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ПОРУШЕННЯ ПРАВА 
НА ЗДОРОВ'Я -  4 (2)

За лютий 2023 року зафіксовано щонайменше 4 випадки порушення права на
найвищий досяжний рівень фізичного та психічного здоров'я, 2 з них – щодо
кримських татар.

Більше того, через ненадання належної медичної допомоги в російських
місцях несвободи загинули двоє політв’язнів: Джеміль Гафаров та
Костянтин Ширінг.

Протягом місяця це право було порушено щодо політв'язнів Криму –
Джеміля Гафарова, Костянтина Ширінга, Івана Яцкіна та Зеврі Абсеітова.
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ШТРАФИ - 6 (1)

2 лютого в Криму на 50 тисяч рублів двох дівчат за «дискредитацію
збройних сил рф». 
3 лютого окупанти матір політв'язня Сейрана Хайредінова - Гульнару
Хайредінову на 500 рублів за «невиконання законних вимог судового
пристава».
10 лютого на 30 тисяч 48-річного жителя Керчі за «дискредитацію
армії рф» в соціальній мережі «Однокласники». 
20 лютого двох мешканок Євпаторії – Бондаренко Євгену та Прошкіну
Євгену на 30 тисяч рублів за «дискредитацію ЗС рф». 

 У лютому 2023 року було зафіксовано 6 випадків винесення штрафів, 1 –
щодо кримського татарина. 

Загальна сума штрафів: 190 500 рублів (92 135 грн)

Окупанти оштрафували:
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ЕТАПУВАННЯ -  13 (11)

 У лютому 2023 року було зафіксовано 13 випадків етапування, 11 – щодо
кримських татар. 

Окупанти етапували: Арсена Ібраїмова, Артура Маметшаєва, Рустема
Османова, Руслана Абдурахманова, Айдера Умерова, Костянтина
Терещенка, Ігоря Халілова, Сергія Гудим, Акіма Гафарова, Халіла
Аметова, Мамеда Мустафаєва, Олексія Кисельова та Ібраїма Асанова.
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ЗАГИБЛІ – 2 (1)

8 лютого у російській колонії в Оренбурзькій області помер політв’язень Костянтин Ширінг,
якого раніше засудили до 12 років за нібито шпигунство на користь Києва.
10 лютого у СІЗО Новочеркаська помер фігурант другої сімферопольської «справи Хізб ут-
Тахрір» Джеміль Гафаров.

 За лютий 2023 року зафіксовано щонайменше 2 загиблих, один із них – кримський татарин.

ПОРУШЕННЯ ОСНОВНИХ СВОБОД
13



НЕНАЛЕЖНІ УМОВИ УТРИМАННЯ У СІЗО І В'ЯЗНИЦЯХ, ПОРУШЕННЯ 
ПРАВ ПОЛІТВ'ЯЗНІВ

У лютому політв’язнів, кримських татар Тимура Ялкабова та Ельдара Кантимірова помістили
до ШІЗО. 
Політв’язень Тимур Ялкабов повідомив, що робітники в’язниці ігнорують його права та
права інших в’язнів, а також не надсилають і не фіксують скарги, які вони пишуть.

ПОРУШЕННЯ ОСНОВНИХ СВОБОД
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ВІЙСЬКОВІ НАВЧАННЯ, ЗАКЛИКИ,
ПРОПАГАНДА

2 лютого Росгвардія провела тактичні тренувальні заняття
в окупованому Криму. 
«Депутат» Сімферопольської міської ради, директор
школи № 44 ім. А. Абденанова Гульнара Муртазаєва
заявила, що в окупованому Криму діти почнуть вивчати
тему про «Спеціальну військову операцію в Україні».
Російські окупанти в Криму розсилають звернення
вчителям з вимогою підготувати разом із дітьми
малюнки та листи російським солдатам, які беруть участь
у російсько-українській війні.
На вулицях окупованого Криму з’являється все більше
банерів із рекламою російської армії, а в гучномовцях
Сімферополя звучать вірші про росію, які читають
школярі.
18 лютого у Феодосії на козацькій базі «Витязь» відбувся
турнір козацьких кадетських організацій, присвячений
так званому російському «Дню захисту вітчизни».
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ВІЙСЬКОВІ НАВЧАННЯ, ЗАКЛИКИ, ПРОПАГАНДА

В окупованому Криму, в Севастополі, у Зимовому саду Будинку офіцерів флоту
відкрилася фотовиставка дружин російських солдат, які воюють проти України.
23 лютого на площі Нахімова в Севастополі окупанти провели виставку озброєння та
тилового забезпечення, на якій відвідувачів агітували йти добровольцями на
«спецоперацію». 
Біля Графської пристані військові рф встановили армійські агітаційні намети та
рекрутські пункти, куди й відправляли людей.
В окупованому Севастополі російська влада розвісила листівки із закликом
записуватися на військову службу в армію рф.
В Ялті відкрили меморіал «героям спеціальної військової операції». Було встановлено
меморіальні таблички 12 військовим рф, серед них є строковики з крейсера «Москва» –
Єгор Шкребець і Леонід Савін.
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КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР

ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ ТА ПОРУШЕННЯ ПРАВ
ЛЮДИНИ В ХЕРСОНСЬКІЙ ТА ЗАПОРІЗЬКІЙ

ОБЛАСТЯХ 
 

за лютий 2023 року



 ЗАТРИМАННЯ/ВИКРАДЕННЯ – 9 

2 лютого у селі Бойове Генічеського району двох братів Батюха Вадима Миколайовича
та Батюха Федора Миколайовича, а також їх сусіда Заренського Олега Миколайовича.
4 лютого у Добропіллі на Херсонщині настоятеля Свято-Троїцького храму Платона
Данищука. 
16 лютого в окупованій Голій Пристані на Херсонщині викладачку музичної школи
Галину Маменко з її чоловіком.
20 лютого на пункті пропуску Убилинка – Гребнєво російсько-латвійського кордону
громадянина України, мешканця Генічеського району Херсонської області Зарінського
Романа (чоловіка знайшли)
33-річного Артема Баранова та 34-річного Євгена Пришляка (стало відомо про ці
випадки у лютому)

 За лютий 2023 року ми зафіксували щонайменше 9випадків насильницьких викрадень в
Херсонській та Запорізькій областях.

Окупанти викрали:
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 ОБШУКИ - 1 

8 лютого російські окупанти провели обшуки у будівлі офісу Свідків Єгови у Скадовську
Херсонської області.

За лютий 2023 року ми зафіксували щонайменше 1 обшук в Херсонській та Запорізькій
областях.

Окупанти викрали:
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 ВБИВСТВА -  39

За лютий 2023 року було зафіксовано 1676 обстрілів, 107 поранених, 38 загиблих у
Херсонській області та 1561 обстріляли, 2 поранених, 1 загиблий у Запорізькій (на
окупованих та неокупованих територіях).
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 ІНШІ ПОРУШЕННЯ

На Херсонщині у тимчасово окупованій Новій Каховці, Брилівці та Новокиївці російські
військові звіряють реєстрацію та документи права власності на житло у місцевих
жителів. У разі відсутності документів на житло, російські окупанти погрожують
виселити протягом тижня, а в ті оселі заселятимуть військових рф.
У тимчасово окупованих районах Херсонської області російські військові агітують
переважно колаборантів вступати до їхньої армії.
На Херсонщині, у Новій Каховці, російські військові обшукують приватні садиби
місцевого населення з метою вилучення плавзасобів.
Російські військові додатково відкрили шлюзи біля машинної зали Каховської ГЕС.
Через це у місцевих жителів подекуди відсутня вода в колодязях.
У тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині з 7 по 9 лютого зафіксували
численні випадки мародерства російськими військовослужбовцями.
У Новоолексіївці Генічеського району російські окупанти провели повторні рейди, щоб
виявити порожні домівки для заселення. Окупанти заселились в будинок колишнього
в'язня Кремля Едема Бекірова.
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 ІНШІ ПОРУШЕННЯ

На Херсонщині у тимчасово окупованому місті Гола Пристань співробітники ФСБ
проводять перевірки: перевіряють документи та особисті речі місцевих жителів,
особливу увагу приділяють телефонам.
На Херсонщині російські окупанти облаштували військовий шпиталь у
психоневрологічному інтернаті.
Російські окупаційні війська в місті Токмак Запорізької області примусово виселяють
мирних громадян зі своїх помешкань з метою заселення місцевих колаборантів.
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