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КРИМ: ХРОНІКИ ОКУПАЦІЇ 

Випуск 1 

 

Політичні переслідування 

громадянського суспільства в окупованому Криму 

у березні-травні 2015 року 

 

1. Характеристика системи переслідування 

«Ця влада, цей режим, встановлений зараз у Криму, значно гірший від радянської влади. 

Тому що у радянської влади була бодай якась процедура: арешт, слідство, суд, хоч і 

декоративний. Але тоді була процедура – а зараз люди просто зникають» 

лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв 

 

Даний звіт присвячений хронологічному опису політичних переслідувань громадянського 

суспільства, які були зафіксовані правозахисними організаціями у період березень-травень 

2015 року.  

 

Для організації системи переслідування окупаційна влада використовує як юридичні 

механізми (обшуки, виїмки, арешти, сфабриковані справи), так і позаправові методи 

(погрози, побиття, викрадення, тортури, вбивства). В основі цих дій лежать яскраво виражені 

політичні мотиви: a) зміцнення та утримання окупаційної влади в Криму; b) недобровільне 

припинення публічної діяльності представників громадянського суспільства, які мають 

альтернативну від провладної точку зору.  

 

Жертви репресій різняться за віком, статтю, професією, майновим статусом, соціальним 

походженням, місцем проживання, релігійними переконаннями,  ідеологічними поглядами 

тощо. Водночас усіх їх об’єднує неконтрольована владою публічна діяльність та/або дійсна 

чи приписувана альтернативна від провладної точка зору. 

 

Варто відзначити, що загалом в Російській Федерацій (окрім Північного Кавказу) 

переслідування не мають тотального характеру, а застосовується вибірково проти 

конкретних осіб. Натомість у Криму окупаційна влада використовує усі напрацьовані у 

законодавстві та практиці Російської Федерації інструменти придушення будь-якої 

альтернативної точки зору для повного зачищення всього незалежного громадського 

суспільства на півострові.  

 

На даний час на території півострова не існує жодних ефективних механізмів для захисту від 

організованих окупаційною владою політичних переслідувань представників громадянського 

суспільства. Відтак, люди, які здійснюють неконтрольовану владою публічну діяльність 

та/або мають дійсну чи приписувану альтернативну від провладної точка зору, поставлені 

перед вибором – або виїжджати з Криму, або припиняти будь-яку громадську активність та 

мовчати. 

 

Укладачі звіту використовували офіційну інформацію окупаційної влади, результати 

моніторингу правозахисних НУО та польових місій, повідомлення місцевих ініціатив та 

активістів, інформацію ЗМІ тощо. Перелік описаних у звіті випадків далеко неповний. Тож 

будемо вдячні за будь-яку інформацію, надіслану на пошту evromaidansos@gmail.com 
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2. Стислий опис кейсів, які згадуються у хроніці 

 

«І йдеться не зовсім про канал ATR, йдеться про правове поле і правові гарантії,  

які мали б бути у громадян України, відповідно до Конституції України, 

 йдеться про те, в яких умовах виживають люди в Криму,  

залишившись сам на сам з окупантами і їх «правилами гри». 

студент Олексій Єфремов 

Справа 26 лютого 

 

26 лютого 2014 року біля будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим відбувся 

масовий мітинг проукраїнських активістів за єдність України. Одночасно під 

будівлею Верховної Ради АР Крим відбувалося контрзібрання, в одному з яких узяли участь 

представники проросійських організацій, що вимагали приєднання автономії до складу Росії. 

З огляду на неефективні дії міліції по забезпеченню охорони мирних зібрань виникла 

сутичка, в результаті якої постраждали 30 осіб. Так, учасники отримали черепно-мозкові 

травми, тупі травми живота тощо; 6 осіб було госпіталізовано, 3 з них перебували у важкому 

стані, 3 - у середньому
1
. За словами лідера кримських татар Мустафи Джемілєва в акції на 

підтримку збереження Криму у складі України взяли участь близько 12-13 тисяч татар; він 

також повідомив про смерть 2 осіб у ході протистоянь: в одного чоловіка стався серцевий 

напад, іншу жінку затоптав натовп. За рік після того, 30 січня 2015 року в Бахчисараї 

правоохоронці провели обшук у будинку заступника голови Меджлісу кримськотатарського 

народу Ахтема Чийгоза
2
, а вже  29 січня 2015 року він був арештований за підозрою в 

організації та участі в масових заворушеннях. За словами членів Меджлісу, процесуальні дії 

проводяться Слідчим Комітетом РФ чи не щодня. 

 

Справа “кримських терористів” 

 

У травні 2014 року співробітники ФСБ Росії арештували українського режисера Олега 

Сенцова. Його було обвинувачено в тому, що він, діючи за вказівкою Правого сектору, 

створив у Сімферополі терористичну організацію, яка ставила за мету «воздействие на 

принятие решений органами государственной власти Российской Федерации о выходе 

республики Крым из ее состава». За версією слідства до складу цієї терористичної організації 

входили історик Олексій Чирній, антифашист Олександр Кольченко, юрист Геннадій 

Афанасьеєв, які також були арештовані. Згідно із обвинуваченням саме вони здійснили 

підпали будівлі «Русской общины Крыма» 14 квітня (обгоріли двері) та місцевого відділу 

«Единой России» 18 квітня (постраждало вікно). Усі четверо були незаконно перевезені на 

територію Росії, де були піддані кримінальному обвинуваченню. 4 червня 2014 року адвокат 

Олега Сенцова Дмитрій Дінзе повідомив про застосування тортур до його підзахисного з 

метою отримання зізнання у скоєнні злочину та подав скаргу до Слідчого комітету Росії. 

Внаслідок тиску Олексій Чирній, Геннадій Афанасьєв пішли на співпрацю із слідством та 

визнали свою вину. В грудні 2014 року Московський міський суд визнав Геннадія 

Афанасьєва винним і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк сім років 

позбавлення волі. Олег Сенцов та Олександр Кольченко продовжують заперечувати усі 

обвинувачення. 

 

Справа  телеканалу ATR 

ATR — перший кримськотатарський телеканал. Ще в вересні 2014 року на ім’я Ельзари 

Іслямової, гендиректора телеканалу, від окупаційного Кримського МВС надійшов лист, в 

якому телеканал звинувачується в екстремізмі (див. додаток 1). В листі, зокрема, йдеться про 

повідомлення, які буцімто надходять до органів внутрішніх справ, з приводу контенту 

каналу, який «вперто закладає думку про можливі репресії за національною та релігійною 

                                                           
1
 http://dt.ua/UKRAINE/kilkist-postrazhdalih-u-sutichkah-u-krimu-zrosla-do-30-osib-138439_.html 

2
 http://qha.com.ua/krimskimtataram- ne-razreshili-provodit-miting-v-podderjku-chiigoza-142978.html 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%94%D0%B2_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4
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ознаками, сприяє формуванню антиросійських настроїв у суспільстві, навмисно розпалює 

серед кримських татар недовіру до влади та її дій, що опосередковано становить загрозу 

екстремістської діяльності». У зв'язку з принциповою позицією редакції та журналістів 

каналу, спрямованою на висвітлення реальної ситуації з правами кримськотатарського 

народу на окупованих територіях Криму, російська влада неодноразово погрожувала 

відключенням каналу та, зокрема, в кінці січня 2015 року, вилучила сервер каналу, що 

унеможливило трансляцію передач каналу ATR.
3
 1 квітня 2015 року телеканал припинив 

мовлення у Криму, оскільки окупаційна російська влада не надала ліцензії 

кримськотатарським ЗМІ, зокрема й ATR, на подальшу роботу, попри численні подачі 

документів. У травні 2015 року ATR відновив мовлення в інтернеті. Зі слів представників 

телеканалу, такий формат мовлення не заборонений російським законодавством, але 

окупаційна влада продовжує чинити перешкоди в його діяльності.
4
 Переслідування 

журналістів, співробітників телеканалу не припиняються. 

 

Справа 9 березня 

 

На 9 березня 2015 року планувалося проведення мирної акції з нагоди 201-ї річниці від дня 

народження українського поета Тараса Шевченка. Заявка на зібрання перед пам’ятником 

поета у Сімферополі була відхилена, після чого організатори перенесли захід в інше місце, де 

близько 50 осіб з українською символікою декламували вірші та скандували проукраїнські 

гасла. Троє людей – Олександр Кравченко, Вельдар Шукурджієв і Леонід Кузьмін – згодом 

були затримані за участь у «незаконному зібранні». Їхні справи розглядаються окремо.  Суд 

вирішив, що організатор мітингу Леонід Кузьмін допустив порушення у тому, що на акції 

демонструвалася українська символіка, про що не  було зазначено в заявці на проведення 

заходу (див. додаток 2). Більше того, Леоніда звільнили зі школи, де він працював учителем 

історії, за «невідповідність займаній посаді». Крім того, суд вирішив, що учасник акції 

Олександр Кравченко порушив порядок проведення мітингу, оскільки використовував 

символіку, не зазначену у відповідній заявці, зокрема, був одягнений в національну 

українську вишиванку і тримав у руках прапор України. Ще один учасник мітингу Вельдар 

Шукурджієв був визнаний винним у використанні під час заходу забороненої символіки, не 

зазначеної у заявці на проведення мітингу, оскільки також тримав у руках прапор України
5
. 

 

Справа євромайданівця Олександра Костенка 

 

8 лютого 2015 року було затримано учасника Євромайдану Олександра Костенка. Його 

звинуватили у тому, що він 18 лютого 2014 року в Києві ―будучи обізнаним про масові 

заворушення у м. Києві, спрямовані на незаконне повалення конституційного ладу» (так 

окупаційна влада називає протестний рух ―Євромайдан‖) ―прицільно кинув камінь‖ в 

міліціонера через ―почуття ідеологічної ненависті та ворожнечі до співробітників органів 

внутрішніх справ‖ (див. додаток 3). Таким чином, склався небезпечний прецедент, коли 

Російська Федерація переслідує громадянина України за ніби-то вчинені ним на території 

України в Києві під час Євромайдану діяння, які були заподіяні, за їхніми словами, 

громадянину України, до того ж на той час представнику правоохоронних органів України – 

співробітнику підрозділу кримського "Беркуту". Зайвим говорити, що таке обвинувачення 

знаходиться за правовим полем. З огляду на невизначену кількість людей в Криму, які 

можуть підпасти під такого роду переслідування за участь або підтримку Євромайдану, а 

також активну діяльність створеного у березні 2014 року так званого Міжнародного 

                                                           
3
 http://rus.crimeantatars.org/article/%D1%81%D0%BF%D1%87-

%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB-

%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%

B0-%D1%80%D1%84-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0-2015-01-29-00-30-17 
4
 http://www.ukrinform.ua/ukr/news/zakritiy_okupantami_atr_vidnoviv_movlennya_v_interneti_2051785 

5
 http://www.newsru.ua/ukraine/12mar2015/ispravitelnye.html 
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громадського комітету по захисту прав людей, які постраждали від Майдану
6
, дана 

незаконна практика може набути широкого розповсюдження. Адвокат Дмитро Сотніков 

неодноразово подавав клопотання про застосування тортур до його підззахисного, які 

залишилися без розгляду. 

 

Справа 18 травня 

 

Щорічно 18 травня в Україні відзначається трагічна річниця День пам’яті жертв депортації 

кримськотатарського народу. У Криму до моменту окупації у цей день відбувалися масові 

заходи, зокрема, жалобний мітинг у Сімферополі. Після анексії вперше за усі роки 

незалежності України проведення мітингу було заборонено. Так, 16 травня 2014 

самопроголошений прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов своїм указом заборонив масові 

заходи на території Криму до 6 червня 2014 року, включно із жалобними заходами з нагоди 

70-ї річниці депортації кримських татар. С.Аксьонов обґрунтував це рішення так: «У зв'язку 

з триваючими подіями в багатьох містах південного сходу України, в результаті яких є 

жертви і постраждалі з боку мирного населення, з метою усунення можливих провокацій з 

боку екстремістів, що мають можливість проникнути на територію республіки Крим, щоб 

уникнути зриву курортного сезону в Республіці Крим, заборонити проведення масових 

заходів на території республіки Крим до 6 червня 2014». У 2015 році Меджліс 

кримськотатарського народу знову отримав від окупаційної влади заборону у проведенні 

мітингу. 

 

3. Хронологія основних подій 

 

Дата: 5 березня 2015 року 

Переслідуваний: активіст Майдану Олександр Костенко 

Спосіб: регулярне побиття у СІЗО, про що заявив його адвокат Дмитро Сотніков 

Населений пункт: м. Сімферополь, СІЗО  

Суб’єкт переслідування: Слідчий Комітет РФ в Республіці Крим 

Підстава: справа євромайданівця Олександра Костенко 

Опис: Олександр Костенко у своїй відкритій заяві заявив про застосування тортур, погроз, 

знущань з метою надання Олександром інформації про учасників Майдану (див. додаток 4) 

 

Дата:  6 березня 2015 року 

Переслідуваний: кримський татарин Асан Чарухов 

Спосіб: затримання та допит 

Населений пункт: Керч 

Суб’єкт переслідування: Слідчий Комітет РФ в Республіці Крим 

Підстава: справа 26 лютого 

 

Дата: 9 березня 2015 

Переслідувані: учасники акції - вчитель Леонід Кузьмін, Олександр Кравченко, Вельдар 

Шукурджиєв 

Спосіб: затримання  

Населений пункт: м. Сімферополь (затримання – Гагарінський парк, допит – Залізничне 

районне відділення поліції) 

Суб’єкт переслідування: Слідчий Комітет РФ в Республіці Крим 

Підстава: справа 9 березня 

Опис: Після понад трьох годин передування у райвідділку Олександра і Вельдара 

відпустили, Леоніда – арештували. За словами останнього, поліцейські хочуть притягнути 

його до відповідальності у зв’язку з тим, що його дії нібито підпадають під ст. 20 Кодексу 

                                                           
6
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про адміністративні правопорушення РФ ―порушення встановленого порядку організації або 

проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування‖. 

 

Дата: 11 березня 2015 року 

Переслідуваний: кримськотатарський активіст Талян Юнусов 

Спосіб: затримання, яке супроводжувалося ―маски-шоу‖ за словами його батька 

Населений пункт: село Ястребовка, Червоногвардійського району 

Суб’єкт переслідування: Слідчий Комітет РФ в Республіці Крим 

Підстава:  справа 26 лютого 

Опис: за свідчення батька затриманого, Асана Юнусова: " Вони толком нічого не пояснили, 

влаштували "маски-шоу", сказали, що камери зафіксували його участь у мітингу 26 лютого і 

що Талят підозрюється в нанесенні комусь тілесних ушкоджень. Сказали, що повезуть його 

до Сімферополя. Зв'язку з ним на даний момент немає ". 
 
Дата: 12 березня 2015 року 

Переслідувані: учасники акції – вчитель Леонід Кузьмін, Олександр Кравченко, Вельдар 

Шукурджиєв 

Спосіб: судове засідання 

Населений пункт: м. Сімферополь 

Суб’єкт переслідування: Залізничний районний суд 

Підстава: справа 9 березня 

Рішення: визнані винними у використані під час акції несанкціонованої української 

символіки, зокрема, наявність жовто-синіх прапорів і стрічок на цій акції. Призначено 

покарання у вигляді обов'язкових робіт тривалістю 40 годин кожному. 

 

Дата: 13 березня 2015 року 

Переслідувані: журналістка Наталя Кокоріна та батьки журналістки Анни Андрієвської 

Спосіб: обшуки та шестигодинний допит журналістки 

Статус: свідок 

Населений пункт: м. Сімферополь, Управління ФСБ Криму 

Суб’єкт переслідування: Управління ФСБ РФ 

Підстава: кримінальне провадження проти Анни Андрієвської, яка після публікації матеріалу 

про волонтерів батальйону ―Крим‖, обвинувачується в організації незаконного збройного 

формування чи участі в ньому. 

Опис: Допит журналістки тривав понад шість годин. До управління ФСБ Криму приїхали 

близько десяти журналістів, серед яких і представники зарубіжних ЗМІ. Спершу їх оточили 

співробітники Київського райвідділу поліції Сімферополя і заборонили знімати, після чого 

попросили пред'явити всіх документи та почали переписувати особисті дані журналістів, 

включаючи адреси прописки.
7
 

  

Дата: 27 березня 2015 року 

Переслідуваний: перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман 

Джелял 

Статус: свідок, підозру не вручали 

Спосіб: п’ятигодинний допит із розпискою про нерозголошення інформації та обшук 

Населений пункт: допит – Слідчий комітет РФ, обшук - село Первомайське 

Сімферопольського району. 

Суб’єкт переслідування: Слідчий Комітет РФ в Республіці Крим 

Підстава: справа 26 лютого  

 

Дата: 30 березня 2015 року 

Переслідувані: активіст Куртсеіт Абдуллаєв 

                                                           
7
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Спосіб: судове засідання 

Населений пункт: м. Сімферополь 

Суб’єкт переслідування: Залізничний районний суд 

Підстава: справа 9 березня  

Рішення: визнаний винним за недотримання регламенту проведення заходу та демонстрацію 

прапору України з написом: "Крим - це Україна". Встановлено покарання у вигляді 20 годин 

обов'язкових робіт. 

Опис: К.Абдуллаєв з рішенням суду не згоден: «Тим, що тримав український прапор, я 

нічого протизаконного і протиконституційного не чинив. Я маю право тримати прапор тієї 

держави, тому що Шевченко є українцем, і я тримав прапор України». Його адвокат Джеміль 

Тємішев уточнив: «Конкретно в протоколі зазначено: використання українського прапора. А 

це заборонено? Це не заборонено. Це вже настільки абсурдно, що навіть не смішно. Думаю, 

що в Криму ми правди не знайдемо». 

 

Дата: 31 березня 2015 року 

Переслідуваний: заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров 

Спосіб: семигодинний допит та обшук 

Суб’єкт переслідування: Слідчий Комітет РФ в Республіці Крим 

Населений пункт: обшук – м. Бахчисарай, допит – м. Сімферополь 

Підстава: справа 26 лютого 

 

Дата: 8 квітня 2015 року 

Переслідувана: журналістка Анна Шайдурова 

Спосіб: допит 

Статус: свідок 

Суб’єкт переслідування: Управління ФСБ РФ 

Населений пункт: м. Сімферополь  

Підстава: кримінальне провадження проти Анни Андрієвської, яка після публікації матеріалу 

про волонтерів батальйону ―Крим‖, обвинувачується в організації незаконного збройного 

формування чи участі в ньому. 

 

Дата: 9 квітня 2015 року 

Переслідувані: журналістка Тетяна Гучакова 

Спосіб: десятитигодинний обшук із вилученням усієї комп’ютерної техніки та допит 

Суб’єкт переслідування: Управління ФСБ РФ 

Населений пункт: м. Ялта 

Підстава: журналістська діяльність 

 

Дата: 11 квітня 2015 року 

Переслідуваний: колишній відеооператор телеканалу АТР Амет Умеров 

Спосіб: обшук та допит 

Суб’єкт переслідування: Центр протидії екстремізму 

Населений пункт: м. Сімферополь 

Підстава: за словами співробітників Центру з протидії екстремізму, підставою для 

проведення обшуку стали критика Амета в одній із соціальних мереж дій російської влади в 

Криму. 

 

Дата: 14 квітня 2015 року 

Переслідуваний: відомий кримськотатарський бізнесмен і меценат, колишній депутат 

Верховної Ради Криму Ресуль Веліляєв і його брат, екс-депутат  Білогірської міської ради 

Ремзі Веліляєв 

Спосіб: обшук; допит 

Статус: свідки 

Суб’єкт переслідування: Слідчий Комітет РФ в Республіці Крим 
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Підстава: справа 26 лютого 

 

Дата: 14 квітня 2015 року 

Переслідуваний: голова Білогорського регіонального меджлісу Мустафа Асаб 

Спосіб: допит та обшук, при якому знайшли патрони 

Суб’єкт переслідування: Слідчий Комітет РФ в Республіці Крим 

Населений пункт: Білогірськ 

Підстава: справа 26 лютого 

 

Дата: 15 квітня 2015 року  

Переслідуваний: учасник мітингу Асанов Алі Аметович 

Спосіб: затримання вдома та допит 

Населений пункт: затримання - с. Урожайне Радянського району, допит – м. Сімферополь 

Суб’єкт переслідування: Слідчий Комітет РФ в Республіці Крим 

Підстава: справа  26 лютого  

Опис: Асанова Алі обвинувачують у вбивствах двох людей в Бахчисараї. «За наявною 

інформацією, його всю ніч протримали в Бахчисараї. В даний час Алі Асанова везуть на 

допит у Слідчий Комітет у Сімферополь […] Асанова оперативники забрали з дому, коли він 

працював у городі, в калошах і робочому одязі і відвезли до Сімферополя. Пізніше, приїхали 

і вимагали його паспорт, після чого забрали його водійське посвідчення. Потім приїхали за 

теплими речами. У Алі Асанова вагітна дружина, яка перебуває в стресовому стані. Репресії 

тривають...Кримськотатарський народ піддається цілеспрямованому пригнічення і утиску» - 

зазначив на своїй ФБ-сторінці Ескендер Барієв. 

 

Дата: 20 квітня 2015 року 

Переслідуваний:  оператор кримськотатарського телеканалу ATR Ескендер Небієв 

Спосіб: обшук та затримання 

Статус: підозрюваний 

Суб’єкт переслідування: Слідчий Комітет РФ в Республіці Крим 

Населений пункт: м. Сімферополь 

Підстава:  справа 26 лютого 

 

Дата: 20 квітня 2015 року 

Переслідуваний: активіст Майдану Олександр Костенко 

Спосіб: судове засідання 

Населений пункт: м. Сімферополь 

Суб’єкт переслідування: Київський районний суд 

Підстава: справа євромайданівця Олександра Костенко 

 

Дата: 21 квітня 2015 року 

Переслідуваний: історик Олексій Чирній 

Спосіб: судове засідання 

Населений пункт: м. Ростов-на-Дону, Північно-Кавказький окружний військовий суд 

Підстава: справа ―кримських терористів‖ 

Рішення: визнаний винним в участі у ―диверсійно-терористичній групі Правого сектора‖ та 

участі в організації та підготовці терактів. Призначено покарання  у вигляді сім років 

позбавлення волі в колонії суворого режиму. 

 

Дата: 23 квітня 2015 року 

Переслідуваний: оператор кримськотатарського телеканалу ATR Ескендер Небієв 
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Спосіб: арешт 

Статус: підозрюваний 

Суб’єкт переслідування: Слідчий Комітет РФ в Республіці Крим 

Населений пункт: м. Сімферополь 

Підстава: справа 26 лютого 

Опис: За словами адвоката, Джеміля Темішева, суд вирішив, що Небієв може сховатися і 

чинити тиск на свідків. "Слідство впевнене, що Небієв брав участь у мітингу 26 лютого як 

активний учасник, нібито у них є відеодокази". 

 

Дата: 25 квітня 2015 року 

Переслідуваний: перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман 

Джелял 

Спосіб: допит 

Суб’єкт переслідування: Слідчий Комітет РФ в Республіці Крим 

Населений пункт: м. Сімферополь  

Підстава: справа 26 лютого 

 

Дата: 27 квітня 2015 року 

Переслідувані: члени Меджлісу кримськотатарського народу - Абдураман Егіза і Делявер 

Акієв 

Спосіб: допит 

Суб’єкт переслідування: Слідчий комітет РФ в Республіці Крим 

Населений пункт: м. Сімферополь 

Підстава: справа 26 лютого 

 

Дата: 28 квітня 2015 року 

Переслідуваний: керівник центральної виборчої комісії курултаю Заїр Смедляєв 

Спосіб: допит 

Суб’єкт переслідування: Слідчий комітет РФ в Республіці Крим 

Населений пункт: м. Сімферополь 

Підстава: справа 26 лютого  

 

Дата: 30 квітня 2015 року 

Переслідувані:  перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман 

Джеляль, керівник центральної виборчої комісії курултаю Заїр Смедляєв, керівник 

Секретаріату та член Меджлісу кримськотатарського народу Меджлісу Делявер Акієв, члени 

Меджлісу Алі Хамзін і Енвер Куртієв, голова Ревізійної комісії Курултаю 

кримськотатарського народу Алі Озенбаш 

Спосіб: допит 

Суб’єкт переслідування: Слідчий комітет РФ в Республіці Крим 

Населений пункт: м. Сімферополь 

Підстава: справа 26 лютого 

 

Дата: 6 травня 2015 року 

Переслідуваний: заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз 

Спосіб: без пред᾽явлення будь-якої постанови перевели в карцер, у відповідь на що Ахтем 

оголосив про початок голодування. 8 травня, після його переведення у звичайну камеру, 

припиняє голодування.  

Суб’єкт переслідування: Слідчий Комітет РФ в Республіці Крим 

Населений пункт: Сімферополь, СІЗО 
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Статус: підозрюваний  

Підстава: справа 26 лютого 

Опис: Ахтему інкримінують злочин організацію масових заворушень, покарання за вчинення 

якого передбачає позбавлення волі на строк до 10 років 

 

Дата: 8 травня 2015 року 

Переслідуваний: оператор кримськотатарського телеканалу ATR Ескендер Небієв 

Спосіб: розгляд апеляційної скарги адвоката Ескендера, Джеміля Тамішева  

Населений пункт: м. Сімферополь 

Суб’єкт переслідування: Верховний суд Криму 

Статус: підозрюваний в участі в масових заворушеннях  

Підстава: справа 26 лютого 

Рішення: залишити міру запобіжного заходу у вигляді  тримання під вартою до 20 червня 

2015 року 

 

Дата: 5 травня 2015 року 

Переслідуваний: український кінорежисер Олег Сенцов 

Спосіб: судове засідання 

Населений пункт: м. Москва 

Суб’єкт переслідування: Московський міський суд 

Статус: обвинувачений в організації терактів  

Підстава: справа ―кримських терористів‖ 

Рішення: продовження арешту до 11 липня 2015 року 

 

Дата: 13 травня 2015 року 

Переслідуваний: екологічний активіст Олександр Кольченко 

Спосіб: судове засідання 

Населений пункт: м. Москва 

Суб’єкт переслідування: Московський міський суд 

Статус: обвинувачений в організації терактів  

Підстава: справа ―кримських терористів‖ 

Рішення: продовження арешту до 16 липня 2015 року 

 

Дата: 15 травня 2015 року 

Переслідуваний: заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз 

Спосіб: судове засідання 

Населений пункт: м. Сімферополь 

Суб’єкт переслідування: Київський районний суд  

Статус: підозрюваний в організації масових заворушень 

Підстава: справа 26 лютого 

Рішення: продовжити тримання під вартою до 29 липня 2015 року  

 

Дата: 16 травня 2015 року 

Переслідувані: учасники акції - вчитель Леонід Кузьмін,  активіст Вельдар Шукурджиєв 

Спосіб: допит 

Суб’єкт переслідування: Центр протидії екстремізму  

Населений пункт: м. Сімферополь  

Підстави: справа 9 березня, справа 26 лютого 
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Дата: 30 березня 2015 року 

Переслідувані: вісім осіб, семеро з яких є студентами, включаючи двох неповнолітніх. 

Спосіб: затримання під час зйомки відеоролику на підтримку ATR 

Населений пункт: м. Сімферополь, Воронцовський парк  

Підстави: участь у несанкціонованому мітингу  

 

Дата: 1 квітня 2015 року 

Переслідуваний: студент Олексій Єфремов 

Спосіб: судове засідання 

Населений пункт: м. Сімферополь 

Суб’єкт переслідування: Київський районний суд  

Підстава: на думку суду, Олексій є організатором несанкціонованого мітингу та 

обвинувачується в «опорі працівникам правоохоронних органів під час арешту», який за 

його словами він не чинив  

Рішення: визнано винним та призначено покарання у вигляді штрафу 20 тисяч рублів за 

організацію несанкціонованого мітингу  та500 рублів за опір під час арешту 

 

Дата: 15 квітня 2015 року 

Переслідувані: двоє неповнолітніх студенток Кримського інженерно-педагогічного 

університету 

Спосіб: засідання комісії у справах неповнолітніх м. Сімферополь 

Підстава: участь в несанкціонованому мітингу на підтримку телеканалу ATR 

Населений пункт: м. Сімферополь 

Рішення: призначення покарання у вигляді штрафу по 10 тис. рублів кожній (див. додаток 5) 

 

Дата: 17 квітня 2015 року 

Переслідуваний: вчитель Леонід Кузьмін 

Спосіб: напад невідомих осіб 

Підстава: громадська діяльність 

Опис: «Вчора я повертався додому і коли вже переходив дорогу до свого будинку, мене 

зустріли двоє молодих людей. Вони запитали спочатку скільки часу, потім один з них сказав, 

що бачив мене по телевізору, далі я чув тільки погрозу в свою сторону такі як: Ти фашист! 

Як ти можеш жити в Сімферополі! » - розповів Кузьмін.  

 

Дата: 24 березня 2015 року 

Переслідувані: імам мечеті с. Тургенєвка Бахчисарайського району та громадський діяч 

Мустафа Яг'яев. 

Спосіб: судове засідання 

Населений пункт: м. Бахчисарай 

Суб’єкт переслідування: Бахчисарайський районний суд 

Підстава: інкримінують скоєння дій, спрямованих на розпалення ненависті або ворожнечі, а 

також на приниження гідності людини або групи осіб за ознаками національності, вчинені 

публічно, з погрозою застосування насильства.  

 

Дата: 31 березня 2015 року 

Переслідувані: Наріман Джелял, Ільмі Умеров, студент Олексій Єфремов 

Спосіб: попередження 

Населений пункт: м. Сімферополь 

Підстава: співробітники окупаційних правоохоронних органів у різний спосіб (шляхом 

виклику чи просто зупиняючи посеред вулиці) надали попередження про недопустимість 
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організації чи участі вищевказаних осіб у несанкціонованих акціях, пов'язаних припиненням 

діяльності телеканалу АТР 

 

Дата: 2 квітня 2015 року 

Переслідувані: кримські татари, інші особи з кримськотатарською символікою 

Спосіб: обшуки авто, будинків 

Населений пункт: с. Журавки Кіровського району 

Підстава: «Мені сказали, що це проводяться навчання. Машини перевіряють всі, і ті, що 

в'їжджають і ті, що виїжджають, але особливу увагу приділяють тим, де є кримськотатарська 

символіка», - повідомив активіст кримськотатарського руху, глава ЦВК Курултаю Заїр 

Смедляєв. За словами З. Смедляєва, правоохоронці шукають в будинках «викрадений 

мотоцикл», заглядаючи в шафи, комоди, а також комп'ютери і мобільні телефони, які 

вилучають без будь-яких санкцій і пред'явлення документів.  За інформацією, яку надає 

Кримська польова місія, повноцінний обшук в цей день провели в 10 будинках. Аналогічна 

ситуація сталася 3 квітня в селищі Яскраве Поле, де з 9 ранку також провели обшук в 10 

будинках. 

 

Дата: 3 квітня 2015 року 

Переслідувані: жителька Севастополя Галина Денисова 

Спосіб: обшук без санкції та вилучення комп’ютера 

Суб’єкт переслідування: Управління ФСБ РФ 

Населений пункт: м. Севастополь 

Підстава: звинувачується у закликах до порушення територіальної цілісності Російської 

Федерації з використанням мережі Інтернет.  

 

 

Дата: 20 квітня 2015 року 

Переслідуваний: представник контактної групи з прав людини в Ялтинському регіоні Емір-

Усеїн Куку. 

Спосіб: затримання під час дороги на роботу невідомими особами в камуфляжній формі 

(були нанесені тілесні ушкодження його брату) та обшук із вилученням комп’ютерної 

техніки, телефону 

Суб’єкт переслідування: затримання – невідомі особи, обшук – Управління ФСБ РФ 

Населений пункт: м. Ялта 

Підстава: підозра у розпалювані ненависті або ворожнечі, а також приниження людської 

гідності 

 

Дата: 10 травня 2015 року 

Переслідувані: кримські татари 

Спосіб: поширення неправдивих чуток про ймовірні терористичні акти, які будуть вчинятися 

«українськими націоналістами» 18 травня 2015 року 

Підстава: залякування кримських татар для припинення опору  

 

Дата: 14 травня 2015 року 

Переслідувані: перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман 

Джелял 

Спосіб: попередження 

Суб’єкт переслідування: Прокуратура Криму 

Підстава: справа 18 травня  «Напередодні 18 травня правоохоронні органи Республіки Крим 

отримують інформацію про підготовку провокацій, за якими стоять українські політики, 
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лідери меджлісу кримських татар Мустафа Джемілєв і Рефат Чубаров", - заявила 

самопроголошений прокурор Криму Наталія Поклонська.   

 

Дата: 15 травня 2015 року 

Переслідуваний: заступник голови Меджлісу кримськтатарського народу Ахтем Чийгоз 

Спосіб: судове засідання 

Населений пункт: м. Сімферополь 

Суб’єкт переслідування: Київський районний суд 

Підстава: справа 26 лютого 

Рішення: продовження арешту до 29 липня 2015 року 

 

Дата: 15 травня 2015 року 

Переслідуваний: активіст Майдану Олександр Костенко 

Спосіб: судове засідання 

Населений пункт: м. Сімферополь 

Суб’єкт переслідування: Київський районний суд 

Підстава: звинувачується в умисному заподіянні легкої шкоди здоров'ю та  незаконному 

зберіганні вогнепальної зброї  

Рішення: визнаний винним та засуджений до 4 років 2 місяців колонії загального режиму  

 

Дата: 16 травня 2015 року 

Переслідуваний: Вельдар Шукурджиєв 

Спосіб: допит  

Суб’єкт переслідування: Центр протидії екстремізму  

Населений пункт: м. Сімферополь 

Підстава: справа 26 лютого, справа 9 березня 

 

Дата: 16 травня 

Переслідувані: члени Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял та Делявер 

Акієв 

Спосіб: попередження 

Суб’єкт переслідування: Прокуратура Криму  

Населений пункт: м. Сімферополь 

Підстави: справа 18 травня 

 

Дата: 18 травня 2015 року 

Переслідувані: близько 60-ти учасників траурного автопробігу 

Спосіб: затримання та допит учасників акції окупаційною поліцією 

Суб’єкт переслідування: спецпідрозділ ОМОН 

Населений пункт: м. Сімферополь, Залізничний районний відділок  

Підстави: справа 18 травня, несанкціоновані автопробіг вулицями Сімферополя 

 

Дата: 18 травня 2015 року 

Переслідувані: журналісти російського видання «За права людини» Катерина Лисенко, 

Олексій Руських 

Спосіб: затримання та допит  

Суб’єкт переслідування: поліція Криму 

Населений пункт: м. Сімферополь, Залізничний районний відділок  

Підстави: Під час бесіди із затриманими поліцейські заявили, що «сьогодні день такий, 

підвищеної безпеки. Тому ми всіх підозрілих до райвідділу забираємо». 
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Дата: 18 травня 2015 року 

Переслідувані: жителі м. Сімферополь 

Спосіб: затримання, попередження 

Суб’єкт переслідування: поліція Криму 

Населений пункт: м. Сімферополь, площа Леніна  

Підстави: «недопустимість порушення закону « Про протидію екстремістській діяльності під 

час проведення зібрань, мітингів, демонстрацій» 

Опис: Кілька кримських татар прийшли на головну площу Сімферополя. При цьому вони не 

мали на меті організацію мітингу. Діти тримали в руках національні стяги. Були затримані за 

те, що зібралися на площі у кількості понад 2 особи. «Ми зустрілися там з друзями, потім до 

нас ще співвітчизники підійшли. Ми пройшлися по площі і сіли на парапет. Потім вдалині 

з'явився чоловік з дітьми (хлопчик і дівчинка), вони там розгорнули прапор. Пробули 

кримські татари на площі хвилин 15, далі їх попросили пройти до поліцейських авто. Ми 

думали до машини пройдемо, запишуть наші дані і все. Вони нас до цього фотографували, 

знімали. Ми підійшли до машини, вони нас посадили в неї. З боку ми бачили, що цього 

чоловіка разом з дітьми мало не насильно заштовхали в машину», - розповів Наріман 

Джемілєв.  

 

Дата: 18 травня 2015 року 

Переслідувані: 7 журналістів, серед яких журналіст Осман Пашаєв, оператор Дженгіз 

Кизгин, який є громадянином Туреччини. 

Спосіб: побиття, затримання, допит  

Суб’єкт переслідування: побиття і затримання – так звана ―кримська самооборона», допит – 

Слідчий Комітет РФ 

Населений пункт: м. Сімферополь 

Опис: "Ми знімали перекритий рух. Встигли записати тільки одне інтерв’ю, як на нас 

налетіли дев’ятеро людей – двоє у штатському, семеро у камуфляжі. Вони почали вимагати 

дозвіл на зйомку біля Ради міністрів. Ми показали свої посвідчення, і тут вони почали 

вихоплювати в Дженгіза камеру. Нас відвели на Кірова, 26 (Штаб самооборони), і ми чотири 

години простояли обличчям до стіни. Були більше моральні знущання, але і по ногах били", - 

розповів журналіст Пашаєв. За його словами, "самооборонівці" вкрали техніки та грошей на 

суму близько 70 тисяч гривень. 

 

Дата: 19 травня 2015 року 

Переслідувані: 8 учасників траурного автопробігу 

Спосіб: судове засідання 

Населений пункт: м. Сімферополь, Залізничний районний суд 

Підстави: справа, несанкціоновані автопробіг по вулицям Сімферополя 

Рішення: призначено покарання у вигляді сплати адміністравних штрафів 

 

Дата: 21 травня 2015 року 

Переслідувані: знімальна група телеканалу ―Інтер‖ у складі трьох осіб 

Спосіб: обшук, допит 

Населений пункт: траса Сімферополь/Армянськ 

Підстава: пошук заборонених предметів 

 

Дата: 21 травня 2015 року 

Переслідувані: 4 активісти, серед яких Вельдар Шукурджиєв та вчитель Леонід Кузьмін 

Спосіб: затримання, допит 
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Населений пункт: м. Армянськ 

Підстава: пошук заборонених предметів 

Опис: Активісти були затримані під час спроби зробити групову фотографію «селфі» у 

вишиванках у всеукраїнський День вишиванки. Як повідомив Л. Кузьмін, співробітники 

поліції брали у них пояснення на предмет того, що саме вони робили в Армянську. Крім 

того, у всіх взяли відбитки пальців, сфотографували і взяли письмові свідчення. «Нас 

вичавлюють, повільно й методично. Запустився механізм постійного тиску. Вже очевидно, 

що кожна наша телефонна розмова прослуховується, а кожен крок - відстежується», - 

прокоментував Вельдар Шукурджиєв. 

 

Дата: 25 травня 2015 року 

Переслідуваний: заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз 

Спосіб: судове засідання 

Населений пункт: м. Сімферополь 

Суб’єкт переслідування: Верховний суд Криму  

Статус: підозрюваний в організації масових заворушень 

Підстава: справа 26 лютого 

Рішення: відхилити апеляційну скарги сторони захисту, залишити міру запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою до 29 липня 2015 року 

Опис: «Суддя, вислухавши всі сторони, вийшов [в нарадчу кімнату] буквально на 2-3 

хвилини і повернувся з заготовленим рішенням, зачитавши його. Секретар суду навіть не 

вийшла разом з ним. Це говорить про те, що ще до суду було віддруковано рішення, рішення 

було вже готове. Але ми іншого й не очікували», - прокоментував перший заступник голови 

Меджлісу Наріман Джелял 

 

4. Жертви репресій 

 

 
кримський татарин Асан Чарухов 

 

 
 

заступник голови Меджлісу 

кримськотатарського народу Наріман 

Джелял 

 
заступник голови Меджлісу 

кримськотатарського народу Ільмі Умеров 

 
 

оператор кримськотатарського телеканалу 

ATR Ескендер Небієв 
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керівник Секретаріату, член Меджлісу 

кримськотатарського народу Делявер Акієв 

 
представник контактної групи з прав 

людини в Ялтинському регіоні Емір-Усеїн 

Куку 

 
 

заступник голови Меджлісу 

кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз 

 
 

вчитель Леонід Кузьмін 

 
екологічний активіст Олександр Кольченко 

 
укріїнський кінорежисер Олег Сенцов 

 
юрист Геннадій Афанасьєв 

 

 
історик Олексій Чирній 
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учасник акції до Дня народження Тараса 

Шевченка Вельдар Шукурджиєв 

 
студент Олексій Єфремов 

 
учасник Євромайдану Олександр Костенко 

 
журналіст Осман Пашаєв 

 

 
журналістка Наталія Кокоріна 

 
журналістка Анна Шайдурова 

 
журналістка Тетяна Гучакова  

відеооператор телеканалу АТР Амет 

Умеров 
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