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3КРИМ У 2022 РОЦІ В ЦИФРАХ
 ■ Понад 750 ракет росія випустила з Криму по материковій частині України

 ■ Мінімум 74 «бавовни» зафіксовано у Криму

 ■ Понад 600 тис. тонн зерна, вкраденого з материкової України, вивозиться 
через Крим до третіх країн 

 ■ 1939 дітей вивезено з півдня України до Євпаторії

 ■ Як мінімум 2 підпільні рухи діють у Криму

 ■ Щонайменше 110 цивільних осіб, вивезених з півдня України, перебувають у 
СІЗО Сімферополя, не менше 95 з них утримуються без будь-яких обвинува-
чень

 ■ Новий СІЗО відкрито у Сімферополі

 ■ 54 жертви політично вмотивованих переслідувань отримали обвинувальні 
вироки, 53 з них були засуджені до позбавлення волі сумарним терміном 637 
років 9 місяців

 ■ Близько 50 обшуків у Свідків Єгови

 ■ Як мінімум 15 кримських політв’язнів етаповані до російських виправних ко-
лоній

 ■ Як мінімум 8 нових випадків насильницьких зникнень

 ■ 194 постанови про притягнення до адміністративної відповідальності за ні-
бито дискредитацію російської армії було винесено «судами»

 ■ Як мінімум 2 кримінальні справи про «фейки» щодо російської армії та 1 
кримінальна справа про нібито дискредитацію російської армії 

 ■ Понад 130 об’єктів власності націоналізовано окупаційною адміністрацією

 ■ 6 кримських адвокатів зазнали адміністративного тиску

 ■ Експонати 12 кримських музеїв можуть опинитися на території росії

 ■ Близько 50 тис. дельфінів загинули через російські військові кораблі

750 ракет 600 000 

1939 дітей 2 підпільні
рухи

тонн краденого зерна вивезено через Крим 

74 
«бавовни»

50 000 

дельфинів 
загинули

194 

випущено із Криму

вивезено в Крим

постанови про притягнення до 
адміністративної відповідальності за 
нібито дискредитацію російської армії
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4 ПЛАЦДАРМ ДЛЯ ВТОРГНЕННЯ НА 

МАТЕРИКОВУ ЧАСТИНУ УКРАЇНИ
росія випустила понад 750 ракет за час повномасштабної війни з окуповано-
го Криму по материковій частині України. російські військові кораблі підходять 
близько до пляжів, прикриваючись цивільним населенням як «живим щитом». 
У Криму є ознаки розміщення тактичної ядерної зброї. В АР Крим та м. Севасто-
поль окупанти звозять російських військовослужбовців, загиблих та поранених 
у ході бойових дій (деталі тут, тут, тут і тут). З серпня по грудень у Криму зафіксу-
вали щонайменше 74 «бавовни». При цьому окупанти наказали засекречувати 
факти вибухів на військових об’єктах у Криму.

Окупаційна адміністрація наказала провести «фортифікаційні роботи». У грудні 
мешканців прибережних територій у селі Міжводне насильно почали виселя-
ти для розміщення військових та будівництва оборонних споруд на пляжі. При 
цьому укриття у школах Криму облаштовуються за рахунок батьків учнів. 

У жовтні під час ремонту танка було здійснено випадковий постріл у приватний 
будинок, внаслідок якого 11-річна дівчинка отримала поранення. У листопаді 
знайшли тіло 16-річної Наталії Леонової після зустрічі з бійцем ПВК «Вагнер». 

Окупаційна влада в Криму направила медичних працівників у зону ведення 
бойових дій (деталі тут і тут), а ПВК «Вагнер» намагається вербувати медперсо-
нал на півострові. У Криму виготовляються російські паспорти для мешканців 
Запорізької та Херсонської областей. У Криму складають списки вчителів, яких 
можуть відправити працювати до Херсонської та Запорізької областей. 

АГРЕСИВНА АГІТАЦІЯ ТА ПРОПАГАНДА 
У червні підприємців, керівників бюджетних установ, голів місцевих окупа-
ційних органів змушували на відео записувати схвалення «спецоперації». У 
вересні студентів та працівників бюджетної сфери змушували брати участь 
у мітингу на підтримку війни та мобілізації. У грудні в Криму вчителів почали 
змушувати писати заяви про утримання частини заробітної плати на підтримку 
воєнних дій. При цьому окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов виступає 
за звільнення співробітників кримських підприємств, які виступають проти вій-
ни. 

У Джанкої звільнили вчительку Сусанну Безазієву за нібито «нацизм та фа-
шизм»: вона розповідала учням, що в Україні немає нацистів, а українці захи-
щають свою землю. Проросійські пропагандисти публічно загрожують роди-
чам Анни Різатдінової, української художньої гімнастки, яка засудила російську 
агресію. Окупаційна влада знесла СТО кримських татар, які раніше відмовили-
ся обслуговувати російський військовий автомобіль. 

У Сімферополі готують список вулиць, яким планується присвоїти імена росій-
ських військових, які беруть участь у війні проти України. 

Окупанти планують безкоштовно видавати земельні ділянки в АР Крим та м. 
Севастополі учасникам війни проти України (деталі тут, тут і тут). 

ПРОПАГАНДА СЕРЕД ДІТЕЙ
У кримських школах дітей змушували писати «листа подяки» російським сол-
датам, що воюють проти України, та вчити промови путіна. 

Кримські школи зобов’язані проводити уроки, на яких повинні розповідати 
школярам про «героїв» російської армії, друзів і ворогів росії, територіальні 
претензії на землі України та переваги контрактної служби в окупаційній ар-
мії (деталі тут і тут). У листопаді окупаційна адміністрація затвердила порядок 
організації курсу початкової військової підготовки у кримських школах та про-
фесійних навчальних закладах. У Криму першокласників прийняли до кадетсь-
ких класів при міністерстві надзвичайних ситуацій рф. 

Окупанти планують називати кримські школи іменами учасників війни проти 
України. 

https://flot2017.com/rossiya-vypustila-iz-okkupirovannogo-kryma-bolee-750-raket-tasheva/
https://krymsos.com/krymsos-rosiya-vykorystovuye-czyvilne-naselennya-krymu-yak-zhyvyj-shhyt/
https://qirim.news/novosti-uk/v-okupovanomu-krymu-ye-oznaky-rozmishhennya-taktychnoyi-yadernoyi-zbroyi-tsentr-oboronnyh-strategij/
https://ctrcenter.org/uk/7704-u-krim-zvozyat-bagato-zagiblih-i-poranenih-vijskovosluzhbovciv-rf-bariyev
https://investigator.org.ua/ua/news-2/242877/
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3558738-morgi-ta-likarni-v-krimu-zabiti-rosijskimi-zagarbnikami-taseva.html
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02yr3tQkP24Fm83gxBwiwmy5WUd1fzE7ZfEy4HFY42qJgeNQHvE5oQ5yUYMr89yMjl
https://ctrcenter.org/uk/v-okupovanomu-krymu-z-9-serpnya-zafiksovano-shhonajmenshe-74-hlopky
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/08/27/7365018/
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/08/27/7365018/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/18/7376928/
https://krymsos.com/krymsos-okupanty-rozmishhuyut-vijskovyh-u-czyvilnyh-prymishhennyah-krymu/
https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/posts/pfbid02R6jshoqZrqYcoJ8L3UDGjf9nFYYQ9SX9ms6EvjX1trAR95XidpNVDBdDNbxBCE2Cl
https://krymsos.com/krymsos-ukryttya-u-krymskyh-shkolah-oblashtovuyut-za-rahunok-batkiv-uchniv/
https://qirim.news/novosti-uk/v-okupovanomu-krymu-zagarbnyky-remontuvaly-tank-i-vypadkovym-postrilom-poranyly-dytynu-zmi/
https://qirim.news/novosti-uk/v-okupovanomu-krymu-zagarbnyky-remontuvaly-tank-i-vypadkovym-postrilom-poranyly-dytynu-zmi/
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/537977-poshla-gulyat-s-vagenrovcem-pod-simferopolem-nashli-telo-16-letney-devushki-propavshey-3-dnya-nazad
https://t.me/chp_crimea/6770
https://ru.krymr.com/a/news-mediki-iz-kryma-na-okkupirovannyh-territoriyah/31863438.html
https://www.facebook.com/arcconstructionofcrimea/posts/pfbid02BCDQzQKw4SMdGS667tYtJ2xEmqPNRTDDLYd7MxjoySE3DvBpRmUKSfpH6ftNyreml
https://crimea.suspilne.media/ua/news/8702
https://krymsos.com/krymsos-do-1-lypnya-v-krymu-skladayut-spysky-vchyteliv-dlya-roboty-na-pivdni-ukrayiny/
https://glavcom.ua/news/okupanti-primushuvali-krimchan-zapisuvati-video-na-pidtrimku-specoperaciji-chubarov-852612.html
https://injir.org/ru/v-kryimu-studentov-i-byudjetnikov-sgonyayut-na-miting-za-voynu-i-mobilizatsiyu-23-09-2022/
https://injir.org/ru/v-kryimu-studentov-i-byudjetnikov-sgonyayut-na-miting-za-voynu-i-mobilizatsiyu-23-09-2022/
https://sprotyv.mod.gov.ua/2022/12/01/v-krymu-okupanty-vymagayut-vid-vchyteliv-skydaty-groshi-na-armiyu-rf/
https://ua.krymr.com/a/krym-natsionalizatsia-zvilnennia-viyna/32130260.html
https://ctrcenter.org/uk/news/7631-u-krimu-vchitelku-zvilnili-cherez-rozmovi-pro-nacizm-ta-fashizm
https://arc.construction/34572?lang=uk
https://zn.ua/UKRAINE/v-krymu-snesli-sto-krymskikh-tatar-otkazavshikh-v-obsluzhivanii-rossijskim-okkupantam.html
https://crimea-news.com/society/2022/07/28/949740.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3563509-u-rosii-proponuut-bezplatno-davati-veteranam-vijni-proti-ukraini-zemlu-v-krimu.html
https://ua.krymr.com/a/krym-viyna-mobilizatsia-vydilennia-zemli/32064377.html
https://ru.krymr.com/a/news-sevastopol-razvozhayev/32153841.html
https://crimeahrg.org/uk/u-krimskih-shkolah-ditej-primushuyut-pisati-listi-vdyachnosti-soldatam-kotri-voyuyut-v-ukra%D1%97ni/
https://hromadske.radio/news/2022/07/21/u-krymu-ditey-u-shkolakh-prymushuiut-vchyty-promovy-putina-tasheva
https://armyinform.com.ua/2022/08/29/dityam-v-okupovanomu-krymu-rozpovidatymut-pro-podvygy-geroyiv-speczoperacziyi/
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3570922-okupanti-posilili-patrioticne-vihovanna-u-krimskih-skolah.html
https://ua.krymr.com/a/news-krym-aksenov-pochatkova-viyskova-pidhotovka-shkoly/32124573.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3624416-u-timcasovo-okupovanomu-krimu-v-kadeti-zarahuvali-persoklasnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3624416-u-timcasovo-okupovanomu-krimu-v-kadeti-zarahuvali-persoklasnikiv.html
https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/31/7365555/
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5НАСИЛЬНИЦЬКЕ ВИВЕЗЕННЯ ЛЮДЕЙ З 
НОВООКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ДО КРИМУ

Притулки для людей, вивезених із материкової України, посилено охороняють-
ся, щоб не допустити їхніх контактів із кримчанами. 

Окупаційна влада запланувала влітку провести «перепідготовку» вивезених 
вчителів із Херсонської та Запорізької областей. За словами Сергія Аксьонова, 
«перепідготувати» планувалося 20 тисяч вчителів. 

Окупанти вивезли до Євпаторії 1939 дітей із Херсонської та Запорізької обла-
стей. Незважаючи на те, що більшість з них мають батьків у материковій Україні, 
дітей планували відправити до місцевих шкіл і не повертати додому. 

Щонайменше 110 цивільних осіб, яких окупанти вивезли з Херсонської та За-
порізької областей, перебувають у СІЗО Сімферополя. Не менше 95 з них утри-
муються без будь-яких обвинувачень та доступу до правової допомоги. Серед 
них — викрадені на Херсонщині іспанський волонтер Маріано Гарсія Калата-
юд, мер Голої Пристані Олександр Бабич, активістка Ірина Горобцова. У СІЗО 
Сімферополя за обвинуваченням у нібито акті міжнародного тероризму переб-
увають спортивний тренер Андрій Голубєв, волонтер Ярослав Жук та ветеран 
АТО Павло Запорожець, за обвинуваченням у нібито шпигунстві — активіст 
Сергій Цигіпа. Також у СІЗО Сімферополя перебувало щонайменше 10 осіб, 
яких викрали або затримали на території Херсонської області за обвинувачен-
ням у нібито участі в батальйоні імені Номана Челебіджихана: Руслан Абдурах-
манов, Айдер Умеров, Артур Меметшаєв, Мамед Довгополов, Ігор Халілов, 
Олексій Кисельов, Костянтин Терещенко, Акім Гафаров, Халіл Аметов та Ма-
мед Мустафаєв.

У жовтні окупаційна влада відкрила новий СІЗО у Сімферополі, куди поміщає 
багатьох осіб, вивезених із новоокупованих територій (деталі тут і тут).

МАРОДЕРСТВО ЗЕРНА
росія вивезла понад 600 тисяч тонн зерна, вкраденого з материкової України, 
через Крим. Крадене зерно вивозиться зерновозами та поїздами з новооку-
пованих територій до Криму, а далі відправляється з портів Севастополя, Керчі 
та Феодосії до Сирії та інших країн (деталі тут, тут, тут, тут, тут і тут). До експор-
ту краденого українського зерна причетні російські судна «Матрос Позынич», 
«Матрос Кошка», «Михаил Ненашев», «Жибек Жолы», сирійські судна «Finikia», 
«Laodicea», російське ТОВ «Агро-Фрегат» та деякі турецкі компанії. 

НЕЗАКОННІ ПРИЗОВИ І МОБІЛІЗАЦІЯ
росія провела в Криму незаконні весняний та осінній призови до окупацій-
ної армії. Лікарів змушували фальсифікувати результати медичного огляду, 
який проходять призовники за направленням військкоматів. У контракт для 
російських військовослужбовців було додано положення про кримінальну 
відповідальність за відмову від участі у так званій «спецоперації» на території 
України. росія хоче збільшити строк військової служби для призовників із Кри-
му. 

21 вересня путін оголосив «часткову мобілізацію». У Криму повістки почали роз-
носити напередодні офіційного оголошення мобілізації. У Севастополі масово 
мобілізували водіїв швидкої допомоги та трактористів аграрних підприємств, а 
підприємцям рекомендували подати до військкоматів списки працівників, які 
можуть підлягати частковій мобілізації. 

До незаконного призову та мобілізації в Криму причетні 20 «військових комі-
сарів».

https://espreso.tv/pritulki-dlya-pereselentsiv-v-okupovanomu-krimu-posileno-okhoronyayut-shchob-mistsevi-ne-diznalisya-pravdi-pro-viynu-tasheva
https://gorod24.online/simferopol/news/249429-uchitelya_hersonskoy_i_zaporojskoy_oblastey_proydut_perepodgotovku_v_kryimu.html
https://ctrcenter.org/uk/8082-okupanti-privezli-v-krim-majzhe-2-tisyachi-ukrayinskih-ditej
https://ctrcenter.org/uk/8083-onovlena-informaciya-pro-vivezenih-ukrayinskih-ditej-do-krimu
https://www.facebook.com/Q%C4%B1r%C4%B1m-Gayesi-101419302493397/photos/pcb.176048591697134/176048318363828/
https://krymsos.com/krymsos-ispanskyj-volonter-mario-perebuvaye-u-sizo-simferopolya/
https://krymsos.com/krymsos-ispanskyj-volonter-mario-perebuvaye-u-sizo-simferopolya/
https://ctrcenter.org/uk/8099-gromadyanin-ispaniyi-garsiya-kalatayud-utrimuyetsya-u-simferopolskomu-sizo
https://crimeahrg.org/uk/vikradena-u-travni-aktivistka-irina-gorobczova-utrimu%D1%94tsya-v-sizo-1-simferopolya/
https://ria-m.tv/news/291735/plennogo_iz_melitopolya_okkupantyi_vyivezli_v_kryim_i_sudyat_za_terrorizm_(foto).html
https://crimeahrg.org/uk/vikradenogo-v-melitopoli-volontera-yaroslava-zhuka-sudyat-u-krimu/
https://suspilne.media/270403-specsluzbi-rosii-vikrali-hersonca-i-zbirautsa-suditi-za-miznarodnij-terorizm/
https://crimeahrg.org/uk/vikradenogo-aktivista-sergiya-czigipu-zvinuvachuyut-u-shpigunstvi/
https://investigator.org.ua/ua/news-2/243145/
https://investigator.org.ua/ua/news-2/243145/
https://qirim.news/novosti-uk/vykradenyj-krymskyj-tataryn-umerov-v-sizo-simferopolya-chubarov/
https://krymsos.com/ru/bataljon-im-nomana-chelebidzhihana-za-108-dniv-politvyazniv-bilshe-nizh-za-8-rokiv-vijny/
https://qirim.news/novosti-uk/krts-u-novooleksiyivtsi-okupanty-nasylno-vyvezly-u-nevidomomu-napryamku-memeda-dolgopolova/
https://qirim.news/novosti-uk/u-genicheskomu-rajoni-okupanty-zatrymaly-ta-pomistyly-u-sizo-simferopolya-krymskogo-tataryna-igorya-halilova-krts/
https://ru.krymr.com/a/news-krym-ukraina-syn-eks-komandira-razvedyvatel%CA%B9nogo-korablya-vms-ukrainy-slavutich-/31966499.html
https://ctrcenter.org/uk/8015-okupanti-zaareshtuvali-ukrayincya-za-pidozroyu-v-uchasti-u-krimskomu-bataljoni
https://ctrcenter.org/uk/7994-okupanti-zaareshtuvali-ukrayincya-za-pidozroyu-v-uchasti-v-krimskomu-bataljoni
https://ctrcenter.org/uk/8002-okupanti-zaareshtuvali-dvoh-krimskih-tatar-za-pidozroyu-v-uchasti-u-krimskomu-bataljoni
https://ctrcenter.org/uk/8002-okupanti-zaareshtuvali-dvoh-krimskih-tatar-za-pidozroyu-v-uchasti-u-krimskomu-bataljoni
https://ctrcenter.org/uk/8002-okupanti-zaareshtuvali-dvoh-krimskih-tatar-za-pidozroyu-v-uchasti-u-krimskomu-bataljoni
https://krymsos.com/krymsos-okupanty-vidkryly-novyj-sizo-v-simferopoli/
https://ua.krymr.com/a/news-krym-hromadiany-ukrainy-novyi-sizo/32105762.html
https://atr.ua/news/202880-grabunok-ukrainskoi-psenici-600-tisac-tonn-vze-vivezeno-rosianami-zaman
https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/30/7365396/
https://investigator.org.ua/ua/news-2/243702/
https://investigator.org.ua/ua/news-2/242707/
https://ru.krymr.com/a/news-sevastopol-sudno-gruzitsya-zernom-u-terminala-v-sevastopolskoy-bukhte/31861430.html
https://investigator.org.ua/ua/news-2/243214/
https://investigator.org.ua/ua/news-2/243923/
https://ru.krymr.com/a/news-feodosiya-zerno/32007022.html
https://www.reuters.com/world/russian-annexed-crimea-showers-syria-with-wheat-ukraine-cries-foul-2022-12-19/
https://investigator.org.ua/ua/news-2/243214/
https://investigator.org.ua/ua/news-2/243214/
https://investigator.org.ua/ua/news-2/244583/
https://investigator.org.ua/ua/news-2/244534/
https://investigator.org.ua/ua/news-2/244583/
https://www.radiosvoboda.org/a/news-livan-sudno-zerno/31965724.html
https://ru.krymr.com/a/news-feodosiya-zerno/32007022.html
https://investigator.org.ua/ua/news-2/244694/
https://ru.krymr.com/a/krym-prizyv-armiya-voyna-rossiya-ukraina/31898883.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3605378-nezakonnij-prizov-so-startuvav-u-krimu-e-prodovzennam-mobilizacii-pravozahisnik.html
https://krymsos.com/krymskyh-likariv-zmushuyut-falshuvaty-rezultaty-medoglyadu-pryzovnykiv/
https://krymsos.com/speczoperacziya-abo-graty-u-rf-vvely-kryminalnu-vidpovidalnist-za-vidmovu-voyuvaty-v-ukrayini/
https://krymsos.com/speczoperacziya-abo-graty-u-rf-vvely-kryminalnu-vidpovidalnist-za-vidmovu-voyuvaty-v-ukrayini/
https://www.ostro.org/ua/general/society/news/654529/
https://ua.krymr.com/a/krym-ukraina-viyna-rosia-mobilizatsia-krymchan/32046089.html
https://hromadske.radio/news/2022/09/30/u-krymu-povistky-pochaly-roznosyty-shche-vvecheri-20-veresnia-do-pochatku-mobilizatsii-chystikov
https://investigator.org.ua/ua/news-2/247361/
https://meridian.in.ua/news/69301.html
https://krymsos.com/ru/krymsos-onovyv-reyestr-vijskovyh-komisariv-yaki-mobilizuyut-krymchan-u-rosijsku-armiyu/
https://krymsos.com/ru/krymsos-onovyv-reyestr-vijskovyh-komisariv-yaki-mobilizuyut-krymchan-u-rosijsku-armiyu/
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6 ГРОМАДЯНСЬКИЙ СПРОТИВ ДІЯМ РОСІЇ

У серпні окупаційна влада Севастополя запустила чат-бот для доносів на тих, 
хто підтримує Україну. Окупанти перевіряють соцмережі працівників кому-
нальних та державних підприємств.

На півострові діють підпільні рухи «Жовта стрічка» та «Кримські бойові чайки». 
«Жовта стрічка» закликає кримчан триматися подалі від російських військових 
об’єктів. У Криму розклеюються антивоєнні та проукраїнські плакати і листівки 
з координатами цілей для ЗСУ.

Будівлю окупаційної адміністрації Євпаторії облили жовто-синіми фарбами. 
Богдан Зіза був затриманий за обвинуваченням у цьому діянні. росфінмоніто-
ринг включив його до Переліку терористів та екстремістів. У Сімферополі неві-
домі облили червоною фарбою мурал із російським військовим. Олександра 
Тарапона було засуджено до 2,5 років позбавлення волі через напис на пар-
кані свого родича, співробітника росгвардії, про те, що той є воєнним злочин-
цем.

Пенсіонерку Валерію Гольденберг засудили до 2 років позбавлення волі за 
осквернення могили російського військового, який загинув в Україні. У Кри-
му невідомий кинув пляшку із запальною сумішшю в будівлю окупаційної ад-
міністрації села Пушкіно. Азіз Файзуллаєв був затриманий за обвинуваченням 
у цьому діянні та засуджений до 3 років позбавлення волі.

ПОЛІТИЧНО ВМОТИВОВАНІ ВИРОКИ
У 2022 році «суди» в окупованому Криму та суди в росії винесли обвинувальні 
вироки щодо як мінімум 54 жертв політично вмотивованих переслідувань на 
півострові. 53 з них були засуджені до позбавлення волі сумарним терміном 
637 років 9 місяців, 1 — до умовного позбавлення волі. 33 жертви було засудже-
но Південним окружним військовим судом, який знаходиться у Ростові-на-До-
ну. 

Таблиця 1. Політично вмотивовані вироки у 2022 році 1

Дата Підсудний Вирок1 Обвинувачення Суд Суддя

1 11.02 Вадим 
Бектеміров

11 років позбав-
лення волі

Участь у діяль-
ності Хізб-ут-
Тахрір

Південний 
окружний вій-
ськовий суд

Магомадов 
Олексій Абдул-
мажитович/Ма-
гомадов Алексей 
Абдулмажитович

2 11.02 Зекір'я 
Муратов

11 років 6 
місяців років 
позбавлення 
волі

Участь у діяль-
ності Хізб-ут-
Тахрір

Південний 
окружний вій-
ськовий суд 

Машуков Тимур 
Хабасович

3 16.02 Владислав 
Єсипенко

6 років позбав-
лення волі та 
штраф 110 тис.  
рублів

Виготовлення та 
передача вибухо-
вих речовин

«Сімферополь-
ський район-
ний суд»

Берберов 
Длявер 
Меметович

4 16.02 Артем Шаблій 2 років поз-
бавлення волі 
умовно з ви-
пробувальним 
терміном

Участь у діяль-
ності Свідків 
Єгови

«Керченський 
міський суд»

Алтанець Ірина 
Георгіївна /
Алтанец Ирина 
Георгиевна

5 10.03 Ремзі Бекіров 19 років позбав-
лення волі

Організація 
діяльності/участь 
у діяльності Хізб 
ут-Тахрір

Південний 
окружний вій-
ськовий суд 

Волков Олег 
Валерійович/
Волков Олег 
Валерьевич

6 Різа Ізетов 19 років позбав-
лення волі

7 Шабан Умеров 18 років поз-
бавлення волі

8 Раїм Айвазов 17 років позбав-
лення волі

9 Фарход 
Базаров

15 років позбав-
лення волі

1 Вироки вказані без урахування перегляду вищими судовими інстанціями  

https://www.unn.com.ua/uk/news/1991600-u-krimu-zapustili-chat-bot-dlya-donosiv-na-meshkantsiv-yaki-pidtrimuyut-kiyiv
https://qirim.news/novosti-uk/u-krymu-pratsivnykiv-derzhpidpryyemstv-prosyat-ne-buty-aktyvnymy-u-zahidnyh-sotsmerezhah/
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3575163-u-krimu-ruh-sprotivu-rozkleiv-listivki-na-kolisnij-budivli-predstavnictva-prezidenta-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3575399-u-krimu-pocav-diati-novij-ruh-oporu-zagarbnikam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3547423-ruh-zovta-stricka-zaklikae-krimcan-trimatisa-podali-vid-vijskovih-obektiv-rf-ta-evakuuvatisa.html
https://zn.ua/ukr/POLITICS/v-krimu-aktivizuvavsja-rukh-oporu-dzhaparova.html
https://nbnews.com.ua/uk/suspilstvo/2022/08/15/partizani-u-krimu-rozkleili-listivki/
https://nbnews.com.ua/uk/suspilstvo/2022/08/15/partizani-u-krimu-rozkleili-listivki/
https://focus.ua/ukraine/515700-v-evpatorii-zdanie-gorodskogo-soveta-oblili-sine-zheltoy-kraskoy
https://crimeahrg.org/uk/u-krimu-zatrimali-molodika-kotrij-obillyav-zhovtoyu-ta-blakitnoyu-farbami-budivlyu-administraczi%d1%97-%d1%94vpatori%d1%97/
https://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act
https://ua.krymr.com/a/news-z-mural-krym-simferopol/32036553.html
https://ovd.news/express-news/2022/10/21/sud-v-alushte-naznachil-dva-s-polovinoy-goda-kolonii-strogogo-rezhima-po
https://ovd.news/express-news/2022/10/21/sud-v-alushte-naznachil-dva-s-polovinoy-goda-kolonii-strogogo-rezhima-po
https://graty.me/iz-chuvstva-mesti-pensionerka-v-krymu-oblila-krovyu-mogilu-rossijskogo-voennogo-protestuya-protiv-vojny-i-uzhe-dva-mesyacza-nahoditsya-v-sizo/
https://ru.krymr.com/a/news-pushkino-kokteyl-molotova/31886099.html
https://investigator.org.ua/ua/news-2/243734/
https://crimeahrg.org/ru/krymskij-tatarin-poluchil-3-goda-kolonii-za-podzhog-selsoveta-iz-za-nesoglasiya-s-vojnoj/
https://ru.krymr.com/a/news-krym-sud-rossiya-oglasil-prigovor-figurantu-dela-krymskikh-musul-man-vadimu-bektemirovu/31698764.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-sud-rossiya-oglasil-prigovor-figurantu-dela-krymskikh-musul-man-vadimu-bektemirovu/31698764.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-rossiyskiy-sud-vynes-prigovor-figurantu-dela-krymskikh-musulman-zekiri-muratovu/31698712.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-rossiyskiy-sud-vynes-prigovor-figurantu-dela-krymskikh-musulman-zekiri-muratovu/31698712.html
https://ru.krymr.com/a/news-esipenko-prigovor-krym-realii/31706462.html
https://ru.krymr.com/a/news-esipenko-prigovor-krym-realii/31706462.html
https://jw-russia.org/news/2022/02/161413.html
https://ru.krymr.com/a/news-krymskiye-musulmane-prigovor/31746279.html
https://ru.krymr.com/a/news-krymskiye-musulmane-prigovor/31746279.html
https://ru.krymr.com/a/news-krymskiye-musulmane-prigovor/31746279.html
https://ru.krymr.com/a/news-krymskiye-musulmane-prigovor/31746279.html
https://ru.krymr.com/a/news-krymskiye-musulmane-prigovor/31746279.html
https://ru.krymr.com/a/news-krymskiye-musulmane-prigovor/31746279.html
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710 18.03 Ескендер 
Сулейманов

15 років позбав-
лення волі

Участь у діяль-
ності Хізб-ут-
Тахрір 

Південний 
окружний вій-
ськовий суд 

Генералов 
Олександр 
Васильович/
Генералов 
Александр 
Васильевич

11 Асан Яніков 15 років позбав-
лення волі

12 Акім Бекіров 14 років поз-
бавлення волі

13 Сейтвелі 
Сейтабдієв

14 років поз-
бавлення волі

14 Рустем 
Сейтхалілов

14 років поз-
бавлення волі

15 22.03 Тимур Ялкабов 17 років позбав-
лення волі

Організація 
діяльності/участь 
у діяльності Хізб 
ут-Тахрір

Південний 
окружний вій-
ськовий суд 

Сапрунов Роман 
Вікторович/
Сапрунов Роман 
Викторович

16 Ленур 
Сейдаметов

13 років позбав-
лення волі

17 19.04 Еміль Зіядінов 17 років позбав-
лення волі

Організація 
діяльності Хізб 
ут-Тахрір

Південний 
окружний вій-
ськовий суд 

Жидков 
Станіслав 
Володимирович 
/ Жидков 
Станислав 
Владимирович

18 27.04 Дмитро 
Штибліков

19 років 6 міся-
ців позбавлен-
ня волі 

Державна зрада Південний 
окружний вій-
ськовий суд

Кривцов Кирило 
Миколайович / 
Кривцов Кирилл 
Николаевич

19 12.05 Білял Аділов 14 років поз-
бавлення волі

Участь у діяль-
ності Хізб-ут-
Тахрір 

Південний 
окружний вій-
ськовий суд 

Зубаіров Різван 
Абдуллайович / 
Зубаиров Ризван 
Абдуллаевич

20 Тофік 
Абдулгазієв

12 років позбав-
лення волі

21 Владлен 
Абдулкадиров

12 років позбав-
лення волі

22 Іззет 
Абдуллаєв

12 років позбав-
лення волі

23 Меджит 
Абдурахманов

12 років позбав-
лення волі

24 08.07 Ісмет Ібрагімов 19 років позбав-
лення волі

Організація 
діяльності Хізб 
ут-Тахрір

Південний 
окружний вій-
ськовий суд

Галкін Денис 
Олександрович 
/ Галкин Денис 
Александрович

25 08.07 Ернест 
Ібрагімов

13 років позбав-
лення волі

Участь у діяль-
ності Хізб-ут-
Тахрір 

Південний 
окружний вій-
ськовий суд

Костін Ігор 
Володимирович 
/ Костин Игорь 
Владимирович

26 Олег Федоров 13 років позбав-
лення волі

27 19.07 Азамат Еюпов 17 років позбав-
лення волі 

Організація 
діяльності Хізб 
ут-Тахрір

Південний 
окружний вій-
ськовий суд

Кривцов Кирило 
Миколайович / 
Кривцов Кирилл 
Николаевич

28 29.07 Рустем 
Османов

6 років позбав-
лення волі

Участь у батальй-
оні імені Номана 
Челебіджихана

«Білогірський 
районний суд»

Соколовський 
Ігор 
Станіславович 
/ Соколовский 
Игорь 
Станиславович

29 09.08 Руслан 
Абдурахманов

5 років позбав-
лення волі

Участь у батальй-
оні імені Номана 
Челебіджихана

«Київський 
районний суд 
міста Сімферо-
поля»

Кузнєцова 
Ольга Павлівна / 
Кузнецова Ольга 
Павловна

30 25.08 Арсен 
Ібраїмов

10 років поз-
бавлення волі

Участь у батальй-
оні імені Номана 
Челебіджихана

«Київський 
районний суд 
міста Сімферо-
поля»

Долгополов 
Андрій 
Миколайович 
/ Долгополов 
Андрей 
Николаевич

31 09.09 Яшар 
Шихаметов

11 років позбав-
лення волі

Участь у діяль-
ності Хізб-ут-
Тахрір

Південний 
окружний вій-
ськовий суд 

Магомадов 
Олексій Абдул-
мажитович / Ма-
гомадов Алексей 
Абдулмажитович

https://crimean-solidarity.org/news/2022/03/18/uzakonennoe-bezzakonie-v-rostove-eshhe-pyateryx-krymskix-tatar-prigovorili-k-srokam-ot--do--let-2032
https://crimean-solidarity.org/news/2022/03/18/uzakonennoe-bezzakonie-v-rostove-eshhe-pyateryx-krymskix-tatar-prigovorili-k-srokam-ot--do--let-2032
https://crimean-solidarity.org/news/2022/03/18/uzakonennoe-bezzakonie-v-rostove-eshhe-pyateryx-krymskix-tatar-prigovorili-k-srokam-ot--do--let-2032
https://crimean-solidarity.org/news/2022/03/18/uzakonennoe-bezzakonie-v-rostove-eshhe-pyateryx-krymskix-tatar-prigovorili-k-srokam-ot--do--let-2032
https://crimean-solidarity.org/news/2022/03/18/uzakonennoe-bezzakonie-v-rostove-eshhe-pyateryx-krymskix-tatar-prigovorili-k-srokam-ot--do--let-2032
https://crimean-solidarity.org/news/2022/03/18/uzakonennoe-bezzakonie-v-rostove-eshhe-pyateryx-krymskix-tatar-prigovorili-k-srokam-ot--do--let-2032
https://crimean-solidarity.org/news/2022/03/18/uzakonennoe-bezzakonie-v-rostove-eshhe-pyateryx-krymskix-tatar-prigovorili-k-srokam-ot--do--let-2032
https://crimean-solidarity.org/news/2022/03/18/uzakonennoe-bezzakonie-v-rostove-eshhe-pyateryx-krymskix-tatar-prigovorili-k-srokam-ot--do--let-2032
https://crimean-solidarity.org/news/2022/03/22/sud-summarno-prigovoril-dvux-krymskix-tatar-k--godam-lisheniya-svobody--2037?fbclid=IwAR3UBhtnszWHi066j42kmUmV8WPKQ6wjScNWxoXtlii7-HspXpc3T_DPTCk
https://crimean-solidarity.org/news/2022/03/22/sud-summarno-prigovoril-dvux-krymskix-tatar-k--godam-lisheniya-svobody--2037?fbclid=IwAR3UBhtnszWHi066j42kmUmV8WPKQ6wjScNWxoXtlii7-HspXpc3T_DPTCk
https://crimean-solidarity.org/news/2022/03/22/sud-summarno-prigovoril-dvux-krymskix-tatar-k--godam-lisheniya-svobody--2037?fbclid=IwAR3UBhtnszWHi066j42kmUmV8WPKQ6wjScNWxoXtlii7-HspXpc3T_DPTCk
https://crimean-solidarity.org/news/2022/04/19/sud-prigovoril-detskogo-trenera-emilya-ziyadinova-k--godam-lisheniya-svobody--2099
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3469515-sud-v-rf-ogolosiv-novij-virok-krimskomu-diversantu-stiblikovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3469515-sud-v-rf-ogolosiv-novij-virok-krimskomu-diversantu-stiblikovu.html
https://crimean-solidarity.org/news/2022/05/12/krymskix-tatar-musulman-prigovorili-k-srokam-ot--do--let-lisheniya-svobody---2130
https://crimean-solidarity.org/news/2022/05/12/krymskix-tatar-musulman-prigovorili-k-srokam-ot--do--let-lisheniya-svobody---2130
https://crimean-solidarity.org/news/2022/05/12/krymskix-tatar-musulman-prigovorili-k-srokam-ot--do--let-lisheniya-svobody---2130
https://crimean-solidarity.org/news/2022/05/12/krymskix-tatar-musulman-prigovorili-k-srokam-ot--do--let-lisheniya-svobody---2130
https://crimean-solidarity.org/news/2022/05/12/krymskix-tatar-musulman-prigovorili-k-srokam-ot--do--let-lisheniya-svobody---2130
https://crimean-solidarity.org/news/2022/05/12/krymskix-tatar-musulman-prigovorili-k-srokam-ot--do--let-lisheniya-svobody---2130
https://crimean-solidarity.org/news/2022/05/12/krymskix-tatar-musulman-prigovorili-k-srokam-ot--do--let-lisheniya-svobody---2130
https://crimean-solidarity.org/news/2022/05/12/krymskix-tatar-musulman-prigovorili-k-srokam-ot--do--let-lisheniya-svobody---2130
https://crimean-solidarity.org/news/2022/05/12/krymskix-tatar-musulman-prigovorili-k-srokam-ot--do--let-lisheniya-svobody---2130
https://crimean-solidarity.org/news/2022/07/08/-let-za-ubezhdeniya-troix-krymskix-tatar-osudili-na-desyatki-let-po-delu-xizb-uttaxrir-2235
https://crimean-solidarity.org/news/2022/07/08/-let-za-ubezhdeniya-troix-krymskix-tatar-osudili-na-desyatki-let-po-delu-xizb-uttaxrir-2235
https://crimean-solidarity.org/news/2022/07/08/-let-za-ubezhdeniya-troix-krymskix-tatar-osudili-na-desyatki-let-po-delu-xizb-uttaxrir-2235
https://crimean-solidarity.org/news/2022/07/08/-let-za-ubezhdeniya-troix-krymskix-tatar-osudili-na-desyatki-let-po-delu-xizb-uttaxrir-2235
https://crimean-solidarity.org/news/2022/07/19/voennyj-sud-prigovoril-letnego-aktivista-s-insultom-azamata-eyupova-k--godam-zaklyucheniya-2257
https://crimeahrg.org/uk/krimskogo-tatarina-zasudili-v-krimu-na-6-rokiv-za-buczimto-uchast-u-bataljoni-chelebidzhihana/
https://crimeahrg.org/uk/krimskogo-tatarina-zasudili-v-krimu-na-6-rokiv-za-buczimto-uchast-u-bataljoni-chelebidzhihana/
https://crimeahrg.org/uk/krimskogo-tatarina-zasudili-do-5-rokiv-koloni%d1%97-za-buczimtvo-uchast-u-bataljoni-chelebidzhihana/
https://crimeahrg.org/uk/krimskogo-tatarina-zasudili-do-5-rokiv-koloni%d1%97-za-buczimtvo-uchast-u-bataljoni-chelebidzhihana/
https://krymsos.com/bataljon-im-nomana-chelebidzhihana-krymskogo-tataryna-nezakonno-uvyaznyly-na-10-rokiv/?fbclid=IwAR0Hu4FESrKz8nmC-WCriffy-hsAwLoYJQeVb2IUZHXhSo7pVI_JhUZLZ6o
https://krymsos.com/bataljon-im-nomana-chelebidzhihana-krymskogo-tataryna-nezakonno-uvyaznyly-na-10-rokiv/?fbclid=IwAR0Hu4FESrKz8nmC-WCriffy-hsAwLoYJQeVb2IUZHXhSo7pVI_JhUZLZ6o
https://crimean-solidarity.org/news/2022/09/09/vy-vse-souchastniki-i-prestupniki-povara-yashara-shixametova-prigovorili-k--godamzaklyucheniya--2327
https://crimean-solidarity.org/news/2022/09/09/vy-vse-souchastniki-i-prestupniki-povara-yashara-shixametova-prigovorili-k--godamzaklyucheniya--2327
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8 32 21.09 Наріман 

Джелял
17 років позбав-
лення волі та 
штраф 700 тис.  
рублів

Диверсія на газо-
проводі

«Верховний 
Суд Республіки 
Крим»

Зіньков Віктор 
Іванович / 
Зиньков Виктор 
Иванович

33 Асан Ахтемов 15 років позбав-
лення волі та 
штраф 500 тис.  
рублів

34 Азіз Ахтемов 13 років позбав-
лення волі та 
штраф 500 тис.  
рублів

35 06.10 Євген Жуков 6 років позбав-
лення волі

Організація 
діяльності Свідків 
Єгови

«Нахімовський 
районний суд 
міста Севасто-
поля»

Берднікова Оль-
га Олександрів-
на / Бердникова 
Ольга Алексан-
дровна

36 Володимир 
Маладика

6 років позбав-
лення волі

37 Володимир 
Сакада

6 років позбав-
лення волі

38 12.10 Артур 
Меметшаєв

6 років 6 міся-
ців позбавлен-
ня волі

Участь у батальй-
оні імені Номана 
Челебіджихана

«Київський 
районний суд 
міста Сімферо-
поля»

Кузнєцова 
Ольга Павлівна / 
Кузнецова Ольга 
Павловна

39 21.10 Олександр 
Тарапон

2 років 6 міся-
ців позбавлен-
ня волі

Поширення 
«фейків» про 
російську армію

«Алуштинський 
міський суд»

Захаров 
Олександр 
Володимирович 
/ Захаров 
Александр 
Владимирович

40 25.10 Рустем Гугурик 8 років 6 міся-
ців позбавлен-
ня волі

Участь у батальй-
оні імені Номана 
Челебіджихана

«Київський 
районний суд 
міста Сімферо-
поля»

Кузнєцова 
Ольга Павлівна / 
Кузнецова Ольга 
Павловна

41 10.11 Айдер Умеров 6 років позбав-
лення волі

Участь у батальй-
оні імені Номана 
Челебіджихана

«Київський 
районний суд 
міста Сімферо-
поля»

Бєлоусов 
Михайло 
Миколайович 
/ Белоусов 
Михаил 
Николаевич

42 24.11 Осман 
Аріфмеметов

14 років поз-
бавлення волі

Участь у діяль-
ності Хізб-ут-
Тахрір

Південний 
окружний вій-
ськовий суд 

Корсаков 
В’ячеслав 
Олексійович 
/ Корсаков 
Вячеслав 
Алексеевич

43 Руслан 
Сулейманов

14 років поз-
бавлення волі

44 Рустем 
Шейхалієв

14 років поз-
бавлення волі

44 Енвер Аметов 13 років позбав-
лення волі

46 Яшар 
Муєдінов

13 років позбав-
лення волі

47 29.11 Насрулла 
Сейдалієв

9 років позбав-
лення волі

Участь у батальй-
оні імені Номана 
Челебіджихана

«Сімферополь-
ський район-
ний суд»

Наздрачова 
Марина 
Валеріївна / 
Наздрачева 
Марина 
Валерьевна

48 30.11 Марлен 
Мустафаєв

17 років позбав-
лення волі

Організація 
діяльності Хізб 
ут-Тахрір

Південний 
окружний вій-
ськовий суд

Пліско Роман 
Костянтинович 
/ Плиско Роман 
Константинович

49 01.12 Олександр 
Дубовенко

6 років позбав-
лення волі

Організація 
діяльності Свідків 
Єгови 

«Армянський 
міський суд»

Феденьова 
Тетяна 
Миколаївна 
/ Феденева 
Татьяна 
Николаевна

50 Олександр 
Литвинюк

6 років позбав-
лення волі

51 02.12 Костянтин 
Терещенко

4 роки 3 місяці 
позбавлення 
волі

Участь у батальй-
оні імені Номана 
Челебіджихана

«Джанкойський 
районний суд»

Соловйова 
Ліліана 
Володимирівна 
/ Соловьева 
Лилиана 
Владимировна

https://www.radiosvoboda.org/a/news-dzhelyal-vyrok-17-rokiv/32044186.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-dzhelyal-vyrok-17-rokiv/32044186.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-dzhelyal-vyrok-17-rokiv/32044186.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-dzhelyal-vyrok-17-rokiv/32044186.html
https://jw-russia.org/news/2022/10/071308.html
https://jw-russia.org/news/2022/10/071308.html
https://jw-russia.org/news/2022/10/071308.html
https://jw-russia.org/news/2022/10/071308.html
https://jw-russia.org/news/2022/10/071308.html
https://court.investigator.org.ua/uk/2022/10/v-krymu-shhe-odnogo-krymskogo-tataryna-zasudyly-za-nibyto-uchast-u-bataljoni-im-chelebidzhyhana-do-6-5-rokiv-tyurmy/
https://court.investigator.org.ua/uk/2022/10/v-krymu-shhe-odnogo-krymskogo-tataryna-zasudyly-za-nibyto-uchast-u-bataljoni-im-chelebidzhyhana-do-6-5-rokiv-tyurmy/
https://ovd.news/express-news/2022/10/21/sud-v-alushte-naznachil-dva-s-polovinoy-goda-kolonii-strogogo-rezhima-po
https://ovd.news/express-news/2022/10/21/sud-v-alushte-naznachil-dva-s-polovinoy-goda-kolonii-strogogo-rezhima-po
https://ru.krymr.com/a/news-sud-krym-gugurik/32101114.html
https://crimeahrg.org/uk/shhe-odnogo-krimskogo-tatarina-zasudili-do-6-rokiv-koloni%D1%97-buczimto-za-uchast-u-bataljoni-imeni-chelebidzhihana/
https://crimean-solidarity.org/news/2022/11/24/gosudarstvennyj-terrorizm-aktivistov-i-zhurnalistov-iz-kryma-prigovorili-k--i--godam-v-kolonii-2406
https://crimean-solidarity.org/news/2022/11/24/gosudarstvennyj-terrorizm-aktivistov-i-zhurnalistov-iz-kryma-prigovorili-k--i--godam-v-kolonii-2406
https://crimean-solidarity.org/news/2022/11/24/gosudarstvennyj-terrorizm-aktivistov-i-zhurnalistov-iz-kryma-prigovorili-k--i--godam-v-kolonii-2406
https://crimean-solidarity.org/news/2022/11/24/gosudarstvennyj-terrorizm-aktivistov-i-zhurnalistov-iz-kryma-prigovorili-k--i--godam-v-kolonii-2406
https://crimean-solidarity.org/news/2022/11/24/gosudarstvennyj-terrorizm-aktivistov-i-zhurnalistov-iz-kryma-prigovorili-k--i--godam-v-kolonii-2406
https://crimean-solidarity.org/news/2022/11/24/gosudarstvennyj-terrorizm-aktivistov-i-zhurnalistov-iz-kryma-prigovorili-k--i--godam-v-kolonii-2406
https://crimean-solidarity.org/news/2022/11/24/gosudarstvennyj-terrorizm-aktivistov-i-zhurnalistov-iz-kryma-prigovorili-k--i--godam-v-kolonii-2406
https://crimean-solidarity.org/news/2022/11/24/gosudarstvennyj-terrorizm-aktivistov-i-zhurnalistov-iz-kryma-prigovorili-k--i--godam-v-kolonii-2406
https://crimean-solidarity.org/news/2022/11/24/gosudarstvennyj-terrorizm-aktivistov-i-zhurnalistov-iz-kryma-prigovorili-k--i--godam-v-kolonii-2406
https://ctrcenter.org/uk/8168-politv-yaznyu-nasrulli-sejdaliyevu-vinesli-virok
https://ctrcenter.org/uk/8168-politv-yaznyu-nasrulli-sejdaliyevu-vinesli-virok
https://crimean-solidarity.org/news/2022/11/30/rostovskij-sud-prigovoril-aktivista-marlena-mustafaeva-k--godam-lisheniya-svobody-2417
https://crimean-solidarity.org/news/2022/11/30/rostovskij-sud-prigovoril-aktivista-marlena-mustafaeva-k--godam-lisheniya-svobody-2417
https://jw-russia.org/news/2022/12/021730.html
https://jw-russia.org/news/2022/12/021730.html
https://jw-russia.org/news/2022/12/021730.html
https://jw-russia.org/news/2022/12/021730.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-fsb-sud/32169533.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-fsb-sud/32169533.html


Ч
И

М
 Ж

И
В

 К
Р

И
М

 2
02

2

952 28.12 Ірина 
Данилович

7 років позбав-
лення волі та 
штраф 50 тис.  
рублів

Зберігання вибу-
хового пристрою

«Феодосійсь-
кий міський 
суд»

Кулінська 
Наталія 
Володимирівна 
/ Кулинская 
Наталья 
Владимировна

53 29.12 Ернес Аметов 11 років позбав-
лення волі

Участь у діяль-
ності Хізб-ут-
Тахрір

Південний 
окружний вій-
ськовий суд

Магомадов 
Олексій Абдул-
мажитович / Ма-
гомадов Алексей 
Абдулмажитович

54 N/A Євген 
Петрушин

12 років позбав-
лення волі

Державна зрада N/A N/A

Крім того, «суди» у Криму винесли заочні вироки колишньому Першому заступ-
нику Постійного представника Президента України в АР Крим Ізету Гданову та 
лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву. 

НОВІ ПОЛІТИЧНІ ВМОТИВОВАНІ 
КРИМІНАЛЬНІ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ

У квітні окупаційна влада оголосила високий («жовтий») рівень терористич-
ної небезпеки у північних та східних районах АР Крим, який неодноразово 
подовжувався. Після «атаки українського БПЛА» наприкінці липня високий 
(«жовтий») рівень терористичної небезпеки було введено в Севастополі, який 
також неодноразово подовжувався. На цьому тлі стало відомо про затримання 
як мінімум 15 осіб за обвинуваченням у нібито терористичній або диверсійній 
діяльності (деталі тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут і тут). Ім’я та кількість затриманих, а 
також деталі кримінальних справ наразі невідомі.

9 лютого після обшуків були затримані Ансар Османов, Аметхан Абдулвапов, 
Марлен Мустафаєв та Ернест Сейтосманов за обвинуваченням у нібито при-
четності до Хізб ут-Тахрір. У подальшому, вони були взяті під варту. 

4 березня був затриманий Насрулла Сейдалієв за обвинуваченням у нібито 
причетності до батальйону імені Номана Челебіджихана.

27 березня і 6 квітня при в’їзді до Криму були затримані Рустем Гугурик та Ар-
сен Ібраїмов відповідно за обвинуваченням у нібито причетності до батальйо-
ну імені Номана Челебіджихана.

Протягом 2022 року щонайменше 10 осіб, яких російські силовики викрали чи 
затримали на території Херсонської області, були вивезені до Криму за обви-
нуваченням у нібито участі у батальйоні імені Номана Челебіджихана. 1 червня 
Верховний Суд рф визнав цей батальйон терористичною організацією, а пізні-
ше ФСБ внесла його до Єдиного федерального списку терористичних організа-
цій.

29 квітня російські силовики викрали медсестру та громадянську журналістку 
Ірину Данилович. Лише 11 травня стало відомо, що Ірині Данилович висунули 
підозру у нібито незаконному зберіганні вибухових речовин та помістили до 
СІЗО Сімферополя.

12 травня раніше виправданий Ернес Аметов був повторно взятий під варту за 
обвинуваченням у нібито участі у Хізб ут-Тахрір

23 липня при в’їзді до Криму було викрадено Аппаза Куртамета. Лише у жовтні 
стало відомо, що Аппаз Куртамет перебуває у СІЗО Сімферополя за обвинува-
ченням у нібито фінансуванні батальйону «Крим».

11 серпня після обшуків були затримані Вілен Темер’янов, Енвер Крош, Сеітія 
Аббозов, Мурат Мустафаєв, Едем Бекіров та Рінат Алієв за обвинуваченням 
у нібито причетності до Хізб ут-Тахрір. Сеітія Аббозов був відправлений під до-
машній арешт, решту взято під варту.

24 серпня після 3 обшуків було затримано Свідків Єгови Віктора Кудінова та 
Сергія Жигалова.

https://crimean-process.org/7-let-lisheniya-svobody-prigovor-grazhdanskoj-zhurnalistke-irine-danilovich/
https://crimean-process.org/7-let-lisheniya-svobody-prigovor-grazhdanskoj-zhurnalistke-irine-danilovich/
https://crimean-solidarity.org/news/2022/12/29/politzaklyuchennogo-ernesa-ametova-prigovorili-k--godam-lisheniya-svobody-posle-povtornogo-suda-2439
https://crimeahrg.org/uk/cevastopolczya-%D1%94vgena-petrushina-zasudili-do-12-rokiv-pozbavlennya-voli-nibito-za-derzhzradu/?fbclid=IwAR3826YW0pyo1HapODo0OzQrJJbme5cGYDEBj2tlC2c1rYbin6sVDPzNiQ8
https://crimeahrg.org/uk/cevastopolczya-%D1%94vgena-petrushina-zasudili-do-12-rokiv-pozbavlennya-voli-nibito-za-derzhzradu/?fbclid=IwAR3826YW0pyo1HapODo0OzQrJJbme5cGYDEBj2tlC2c1rYbin6sVDPzNiQ8
https://crimeahrg.org/uk/sud-u-krimu-zaochno-zasudiv-izeta-gdanova-do-8-rokiv-koloni%D1%97/
https://ctrcenter.org/uk/7629-okupanti-vinesli-zaochnij-virok-mustafi-dzhemilyevu
https://investigator.org.ua/ua/news-2/241736/
https://investigator.org.ua/ua/news-2/241736/
https://ru.krymr.com/a/news-krym-aksenov-prodleniye-zheltogo-urovnya-terroristicheskoy-opasnosti/32188678.html
https://tass.ru/proisshestviya/15355089
https://tass.ru/proisshestviya/15355089
https://ru.krymr.com/a/news-v-sevastopole-snova-prodlili-deystviye-zheltogo-urovnya-terroristicheskoy-opasnosti/32196756.html
https://ctrcenter.org/uk/7625-u-krimu-stverdzhuyut-scho-zapobigli-teraktu
https://crimeahrg.org/uk/okupanti-povidomlyayut-shho-zatrimali-ukra%D1%97nskogo-morpiha/
https://qirim.news/novosti-uk/u-krymu-zatrymano-cholovika-zvynuvachenogo-v-ukrayinskomu-natsionalizmi/
https://lb.ua/world/2022/10/14/532569_rosiyskiy_sud_zaareshtuvav_pyatoh.html
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/533255-grozit-20-let-v-moskve-arestovali-esche-troih-obvinyaemyh-v-podryve-krymskogo-mosta
https://ua.krymr.com/a/news-fsb-krym-dyversia/32111993.html
https://ua.krymr.com/a/news-sevastopol-fsb-pidhotovka-pidpal-sklad-pmm/32132025.html
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/540071-peredavali-dannye-sbu-fsb-zaderzhalo-dvou-zhiteley-sevastopolya-ih-podozrevayut-v-gosizmene
https://ru.krymr.com/a/krym-fsb-novyye-aresty-nochnyye-obyski-blokirovka-svyazi-proslushka/31695836.html
https://ru.krymr.com/a/krym-fsb-novyye-aresty-nochnyye-obyski-blokirovka-svyazi-proslushka/31695836.html
https://ru.krymr.com/a/krym-fsb-novyye-aresty-nochnyye-obyski-blokirovka-svyazi-proslushka/31695836.html
https://ru.krymr.com/a/krym-fsb-novyye-aresty-nochnyye-obyski-blokirovka-svyazi-proslushka/31695836.html
https://crimean-solidarity.org/news/2022/03/04/v-krymu-zaderzhali-krymskogo-tatarina-po-delu-ob-uchastii-v-batalone-nomana-chelebidzhixana--1989
https://graty.me/news/v-krymu-arestovali-taksista-iz-hersonskoj-oblasti-fsb-obvinyaet-ego-v-uchastii-v-krymskotatarskom-dobrovolcheskom-batalone-kotorogo-davno-net/
https://ru.krymr.com/a/arsen-ibraimov-sizo-sud-fsb-pytki-politzaklyuchenniye/32257300.html
https://ru.krymr.com/a/arsen-ibraimov-sizo-sud-fsb-pytki-politzaklyuchenniye/32257300.html
https://tass.ru/obschestvo/14789255
http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm
http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm
https://zmina.info/news/u-krymu-zaareshtuvaly-gromadyansku-zhurnalistku-irynu-danylovych/
https://krymsos.com/krymsos-irynu-danilovych-zaareshtuvaly-za-pidozroyu-v-okupovanomu-krymu/
https://crimean-solidarity.org/news/2022/05/12/edinstvennogo-opravdannogo-po-delu-xizb-uttaxrir-polituznika-ernesa-ametova-povtorno-arestovali-2134
https://www.ukrinform.ru/rubric-crimea/3550333-v-okkupirovannom-krymu-zahvatciki-pohitili-20letnego-krymskogo-tatarina.html
https://crimeahrg.org/uk/krimskomu-tatarinu-z-novooleksi%d1%97vki-appazu-kurtametu-visunuli-zvinuvachennya/
https://crimeahrg.org/uk/krimskomu-tatarinu-z-novooleksi%d1%97vki-appazu-kurtametu-visunuli-zvinuvachennya/
https://graty.me/news/massovye-obyski-v-dzhankoe-fsb-zaderzhala-shesteryh-krymskih-tatar-po-menshe-mere-odnogo-poltora-chasa-pytali-po-doroge/
https://graty.me/news/massovye-obyski-v-dzhankoe-fsb-zaderzhala-shesteryh-krymskih-tatar-po-menshe-mere-odnogo-poltora-chasa-pytali-po-doroge/
https://graty.me/news/massovye-obyski-v-dzhankoe-fsb-zaderzhala-shesteryh-krymskih-tatar-po-menshe-mere-odnogo-poltora-chasa-pytali-po-doroge/
https://jw-russia.org/news/2022/08/251352.html
https://jw-russia.org/news/2022/08/251352.html
https://jw-russia.org/news/2022/08/251352.html
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10 28 вересня після 8 обшуків у Свідків Єгови було затримано одного віруючого 

Сергія Парфеновича.

На початку грудня після близько 40 обшуків було затримано Дмитра Наухаць-
кого та Олександра Ворончихіна. 

Стало відомо про щонайменше дві кримінальні справи щодо «фейків» про 
російську армію (нова стаття Кримінального кодексу рф від 4 березня 2022 
року). Олександра Тарапона було засуджено до 2,5 років позбавлення волі че-
рез напис на паркані свого родича, співробітника росгвардії, про те, що той є 
воєнним злочинцем. Проти Вікторії Самко відкрили кримінальну справу через 
пост у соцмережі. 

Наприкінці грудня проти звільненого викладача Білогірського технікуму Ан-
дрія Білозерова порушили кримінальну справу за нібито повторну дискре-
дитацію російської армії (нова стаття Кримінального кодексу рф від 4 березня 
2022 року). Приводом став пост у соцмережі, який обвинувачує російську ар-
мію у воєнних злочинах. Андрія Білозерова відправили під домашній арешт.

КАТУВАННЯ, НЕЛЮДСЬКЕ АБО ТАКЕ, 
ЩО ПРИНИЖУЄ ГІДНІСТЬ, ПОВОДЖЕННЯ

Як мінімум 7 кримських політв’язнів піддалися катуванню. Енвер Крош та Іри-
на Данилович зазнали катування після затримання. Ірину Данилович також 
били під час етапування на судове засідання. Рустем Османов, Руслан Абду-
рахманов, Ярослав Жук та Олексій Кисельов пережили жорстоке катування 
після викрадення на новоокупованих територіях. Крім того, стало відомо, що 
Олега Приходька катували у 2021 році під час етапування до колонії.

У СІЗО Сімферополя катують українських військовополонених та цивільних за-
ручників, вивезених із материкової України.

Стало відомо, що у 2021 році свідка у справі про «диверсію на газопроводі» Ель-
дара Одаманова катували електрострумом, ще двох свідків — Шевкета Усеїно-
ва та Куртумера Чалгозова — допитували під фізичним тиском. 

Звільненого викладача Білогірського технікуму Андрія Білозерова жорстоко 
побили під час затримання за пісню «Червона калина».

НАСИЛЬНИЦЬКІ ЗНИКНЕННЯ
Українські правоохоронні органи відкрили 8 кримінальних проваджень за фак-
тами 8 насильницьких зникнень, зафіксованих у період з 24 лютого по 30 ли-
стопада 2022 р. Українські правозахисники отримали кілька десятків звернень 
з приводу безслідного зникнення людей на КПВВ «Чонгар» з 24 лютого.

4 березня після обшуку зник Еміль Еміров. Його місцезнаходження залишало-
ся невідомим кілька днів. Згодом його відпустили.

29 квітня зникла громадянська журналістка Ірина Данилович. Її місцезнаход-
ження залишалося невідомим до 11 травня, коли дізналися, що вона перебуває 
у СІЗО Сімферополя за обвинуваченням у нібито незаконному зберіганні вибу-
хових речовин. 

13 травня російські силовики відвезли у невідомому напрямку Назіма Мура-
дасілова. Його місцезнаходження залишалося невідомим кілька годин. Згодом 
його відпустили.

23 липня при в’їзді до Криму окупанти викрали Аппаза Куртамета. Його доля 
залишалася невідомою протягом багатьох тижнів. У жовтні стало відомо, що він 
перебуває у СІЗО Сімферополя за обвинуваченням у тому, що він нібито пе-
ревів 500 грн члену батальйону «Крим». 

https://jw-russia.org/news/2022/09/290825.html
https://jw-russia.org/cases/krasnogvardeyskoe.html
https://jw-russia.org/news/2022/12/121642.html
https://jw-russia.org/prisoners/naukhatskiy.html
https://jw-russia.org/prisoners/naukhatskiy.html
https://jw-russia.org/prisoners/voronchikhin.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203040007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203040007
https://ovd.news/express-news/2022/10/21/sud-v-alushte-naznachil-dva-s-polovinoy-goda-kolonii-strogogo-rezhima-po
https://ovd.news/express-news/2022/08/04/u-zhitelnicy-simferopolya-proshel-obysk-po-delu-o-feykah-pro-armiyu
https://ru.krymr.com/a/news-prepodavatelyu-v-krymu-prisudili-domashniy-arest-za-povtornuyu-diskreditatsiyu-armii-rf/32193920.html
https://ru.krymr.com/a/news-prepodavatelyu-v-krymu-prisudili-domashniy-arest-za-povtornuyu-diskreditatsiyu-armii-rf/32193920.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203040007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203040007
https://crimean-solidarity.org/news/2022/08/11/envera-krosha-izbili-po-doroge-v-simferopol-operativniki-fsb-xoteli-poluchit-parol-ot-ego-telefona-2281
https://crimean-process.org/zhurnalistka-irina-danilovich-v-sude-zayavila-o-tom-chto-v-fsb-ee-izbivali-i-dushili/
https://crimean-process.org/zhurnalistka-irina-danilovich-v-sude-zayavila-o-tom-chto-v-fsb-ee-izbivali-i-dushili/
https://krymsos.com/krymsos-iryna-danilovych-prodovzhuye-zaznavaty-katuvan-z-boku-fsb/
https://crimeahrg.org/uk/zasudzhenij-na-6-rokiv-krimskij-tatarin-rozpoviv-pro-te-yak-jogo-vikrali-u-genichesku-ta-katuvali/
https://crimeahrg.org/uk/mene-vikrali-katuvali-nezakonno-dopravili-do-krimu-stali-vidomi-podrobiczi-zatrimannya-ruslana-abdurahmanova/
https://crimeahrg.org/uk/mene-vikrali-katuvali-nezakonno-dopravili-do-krimu-stali-vidomi-podrobiczi-zatrimannya-ruslana-abdurahmanova/
https://crimeahrg.org/uk/vikradenij-volonter-yaroslav-zhuk-rozpoviv-pro-torturi-u-poloni/
https://graty.me/uk/news/zatrimanogo-v-genichesku-kolishnogo-kapitana-ukra%D1%97nskih-vms-bili-i-katuvali-strumom/
https://ru.krymr.com/a/news-ego-tiho-ubivayut-putki-prihodko-koloniya/31661439.html
https://investigator.org.ua/ua/news-2/242932/
https://crimean-process.org/svidetel-po-delu-o-podryve-gazoprovoda-rasskazal-chto-ego-pytali/
https://crimean-process.org/svidetel-po-delu-o-podryve-gazoprovoda-rasskazal-chto-ego-pytali/
https://crimean-solidarity.org/news/2022/05/25/svidetel-obvineniya-po-delu-narimana-dzhelyala-daval-pokazaniya-specsluzhbam-s-meshkom-na-golove-2157
https://crimean-solidarity.org/news/2022/05/25/svidetel-obvineniya-po-delu-narimana-dzhelyala-daval-pokazaniya-specsluzhbam-s-meshkom-na-golove-2157
https://krymsos.com/tvoye-zhyttya-zminytsya-u-girshyj-bik-fsb-pogrozamy-namagalasya-zaverbuvaty-krymskogo-tataryna-kurtumera-chalgozova/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/22/7377523/
https://crimeahrg.org/uk/voni-diyali-za-komandoyu-speczsluzhb-rosi%D1%97-u-krimu-znovu-znikayut-lyudi/
https://graty.me/monologue/bolshe-vsego-menya-muchaet-neizvestnost-monolog-semi-krymskogo-tatarina-podozrevaemogo-v-krymu-v-gosizmene-i-propavshego-posle-zaderzhaniya/
https://zmina.info/news/u-krymu-zaareshtuvaly-gromadyansku-zhurnalistku-irynu-danylovych/
https://krymsos.com/krymsos-irynu-danilovych-zaareshtuvaly-za-pidozroyu-v-okupovanomu-krymu/
https://krymsos.com/krymsos-irynu-danilovych-zaareshtuvaly-za-pidozroyu-v-okupovanomu-krymu/
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/pfbid035fwKAyoSvSXdcUzCGxBJQVPmmSzegZ1fzEYTBbUpEZonzh9zoKQ9J7RM9pvTqJcTl
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/pfbid035fwKAyoSvSXdcUzCGxBJQVPmmSzegZ1fzEYTBbUpEZonzh9zoKQ9J7RM9pvTqJcTl
https://www.ukrinform.ru/rubric-crimea/3550333-v-okkupirovannom-krymu-zahvatciki-pohitili-20letnego-krymskogo-tatarina.html
https://crimeahrg.org/uk/krimskomu-tatarinu-z-novooleksi%d1%97vki-appazu-kurtametu-visunuli-zvinuvachennya/
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1129 липня при в’їзді до Криму було затримано Олексія Трояна, після чого біль-
ше місяця його місцезнаходження залишалося невідомим. У вересні з’явилася 
інформація, що його відпустили.

19 грудня після обшуку зникли Марлен та Ернест Ахаєви. Їхнє місцезнаходжен-
ня залишалося невідомим майже цілий день. Згодом їх відпустили.

У СІЗО Сімферополя перебувають багато осіб, яких викрали російські окупанти 
на новоокупованих територіях. Багато хто там утримується без будь-якого пра-
вового статусу, зв’язку із зовнішнім світом та доступу до адвоката.  

ЕТАПУВАННЯ ПОЛІТВ’ЯЗНІВ У РОСІЙСЬКІ 
ТЮРМИ

Як мінімум 15 кримських політв’язнів були етаповані до виправних установ на 
території росії: 

 ■ Ескендер Абдулганієв, Енвер Омеров та Ленур Халілов до Владимирської 
області;

 ■ Арсен Абхаїров та Різа Омеров до Красноярського краю; 

 ■ Рустем Емірусеїнов до Саратовської області; 

 ■ Мемет Бєлялов до Новгородської області;

 ■ Едем Смаїлов до Костромської області;

 ■ Марлен Асанов до Республіки Мордовія;

 ■ Ельдар Кантіміров до Ульяновської області;

 ■ Айдер Джаппаров до Челябінської області;

 ■ Тимур Ібрагімов до Рязанської області;

 ■ Сервер Мустафаєв до Тамбовської області;

 ■ Сервер Зекір’яєв та Сейран Салієв до Тульської області.

Олександр Тарапон був етапований в Астрахань для подальшого відбування 
покарання в Республіці Дагестан. 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ 
ЗА АНТИВОЄННІ ТА ПРОУКРАЇНСЬКІ 
ВИСЛОВЛЮВАННЯ

4 березня 2022 року Кодекс про адміністративні правопорушення рф було 
доповнено статтею про публічні дії, спрямовані на дискредитацію російсь-
кої армії, який росія продовжує незаконно застосовувати в окупованому Кри-
му. Протягом 2022 року питання про нібито дискредитацію збройних сил рф 
розглядалося в «судах» Криму 234 рази. У 194 випадках «суди» винесли поста-
нови про призначення адміністративного стягнення (стосовно 60 жінок і 127 
чоловіків). Дані постанови виносилися у 23 «судах» Криму 77 «суддями». У 152 
випадках вдалося визначити підстави для притягнення до адміністративної 
відповідальності за нібито дискредитацію російської армії. З них найчастішими 
є публікація в інтернеті (71 випадок) та привселюдне вираження думки (39 ви-
падків). Розмір штрафу вдалося встановити у 146 випадках. Найчастіше (у 110 ви-
падках) сума штрафу становила 30 тис. рублів. Серед оштрафованих є активісти 
Сергій Акімов та Аліна Грек, мешканець Євпаторії (за антивоєнні написи чи 
плакати), звільнені вчителі Сусанна Безазієва та Саїд Асанов (за осуд нападу 
рф на Україну), п’ять підлітків у Сімферополі (за українські гасла в публічному 
місці), кримськотатарські активісти Едем Дудаков, Ролан Османов, дружина 
колишнього політв’язня Асіє Чапух, мешканці Севастополя та Євпаторії (за пу-

https://ctrcenter.org/uk/7973-okupanti-zatrimali-zhitelya-hersonskoyi-oblasti-oleksiya-troyana
https://www.uasouth.media/ru/kherson/155
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/pfbid02Fp1HTaT8XsUhRodc9h5pkiAnEFuGcQGH4MGxCUpuGswTcjkxSnsFepTUh7MG9G9wl
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/pfbid02Fp1HTaT8XsUhRodc9h5pkiAnEFuGcQGH4MGxCUpuGswTcjkxSnsFepTUh7MG9G9wl
https://www.facebook.com/Q%C4%B1r%C4%B1m-Gayesi-101419302493397/photos/pcb.176048591697134/176048318363828/
https://www.facebook.com/Q%C4%B1r%C4%B1m-Gayesi-101419302493397/photos/pcb.176048591697134/176048318363828/
https://crimean-solidarity.org/news/2022/02/09/eskendera-abdulganieva-etapirovali-cherez--ispravitelnyx-uchrezhdenij-sejchas-on-sidit-vo-vladimire-1929
Енвер Омеров
https://crimean-solidarity.org/news/2022/10/20/letnego-politzaklyuchnnogo-lenura-xalilova-etapirovali-vo-vladimirskij-central--2371
https://crimean-solidarity.org/news/2022/01/12/v-sizo-novocherkasska-soobshhili-chto-polituznika-arsena-abxairova-etapirovali-v-krasnoyarskij-kraj-1839
https://crimean-solidarity.org/news/2022/06/06/osuzhdennyj-riza-omerov-otbyvaet-pervuyu-chast-svoego-sroka-v-tyurme-minusinska-v-krasnoyarskom-krae-2181
https://crimean-solidarity.org/news/2022/01/11/supruga-rustema-emiruseinova-soobshhila-ob-etapirovanii-muzha-v-saratovskuyu-oblast-1831?fbclid=IwAR0pvAb_GmyvlGGj3QAReHGyyLt4po2Cf2uTbxIy88KlN5nWsXCy0lhQFAU
https://crimean-solidarity.org/news/2022/09/27/aktivista-krymskoj-solidarnosti-memeta-belyalova-dostavili-v-koloniyu-v-velikom-novgorode--2346
https://crimean-solidarity.org/news/2022/10/26/politzaklyuchnnogo-edema-smailova-etapirovali-v-kostromskuyu-oblast-spustya-polgoda-posle-apellyacii-2376
https://investigator.org.ua/ua/news-2/246609/
https://crimean-solidarity.org/news/2022/09/29/eldara-kantimirova-dostavili-v-tyurmu-v-ulyanovskoj-oblasti-gde-on-provedet-pervuyu-chast-sroka-2347
https://crimean-solidarity.org/news/2022/06/23/envera-omerova-etapirovali-vo-vladimirskij-central-on-vpervye-posle-etapa-vyshel-na-svyaz-v-sude-2211
https://investigator.org.ua/ua/news-2/246609/
https://investigator.org.ua/ua/news-2/246609/
https://investigator.org.ua/ua/news-2/246609/
https://crimean-solidarity.org/news/2022/09/15/grazhdanskogo-zhurnalista-sejrana-salieva-etapirovali-v-koloniyu-tulskoj-oblasti-2334
https://zmina.info/news/rosiyany-nezakonno-etapuvaly-z-krymu-zasudzhenogo-za-lystivky-voyennyj-zlochynecz-gromadyanyna-ukrayiny/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203040006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203040006
https://ctrcenter.org/uk/news/7584-krimskogo-aktivista-zvinuvatili-u-diskreditaciyi-rosijskoyi-armiyi
https://graty.me/news/v-simferopole-aktivistku-oshtrafovali-za-nadpis-net-vojne/
https://crimeahrg.org/ru/eshhe-odnogo-krymchanina-oshtrafovali-za-antivoennyj-piket/
https://t.me/graty_me/4937
https://glavcom.ua/country/science/uchitel-v-okupovanomu-krimu-rozkazav-ditjam-pravdu-pro-zlochini-rosijan-880463.html
https://crimeahrg.org/uk/pyatoh-pidlitkiv-zatrimali-u-simferopoli-za-diskreditacziyu-zbrojnih-sil-rf/
https://ru.krymr.com/a/zair-smedlya-obysk-sud-prigovor-shtraf/31769874.html
https://crimeahrg.org/uk/aktivista-rolana-osmanova-oshtrafuvali-za-diskreditacziyu-zbrojnih-sil-rf/
https://graty.me/uk/news/sud-u-krimu-trichi-za-den-oshtrafuvav-krimskotatarsku-pensionerku-za-diskreditacziyu-armi%D1%97-ta-huliganstvo-cherez-posti-u-fejsbuczi/
https://crimeahrg.org/uk/meshkanku-sevastopolya-oshtrafuvali-za-obrazu-v-merezhi-moryakiv-z-krejsera-moskva/
https://crimeahrg.org/uk/64-richnogo-krimchanina-oshtrafuvali-za-obrazu-armi%D1%97-rosi%D1%97-u-videochati/
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12 блікації або коментарі в Інтернеті) і адвокат Едем Семедляєв (за публікацію в 

соціальній мережі, автором якої він не був).

Обвинувачення в нібито дискредитації російської армії в ряді випадків може 
бути пов’язане з іншими обвинуваченнями, що передбачають адміністратив-
ний арешт, наприклад, демонстрації нацистської символіки. Щонайменше у 4 
випадках приводом для покарання було прослуховування патріотичних україн-
ських пісень: 

 ■ діджей провів 10 діб під адміністративним арештом за те, що увімкнув 
українську патріотичну пісню на замовлення відвідувача кафе. Також діджея 
та відвідувача оштрафували на 40 тис. та 50 тис. рублів відповідно; 

 ■ 6 осіб були оштрафовані та 4 отримали адміністративний арешт за пісню 
«Червона калина» на весіллі. Власника ресторану змусили записати відео з 
вибаченнями;

 ■ 3 місцевих жителів заарештували та 2 оштрафували за те, що «слухали та го-
лосно співали пісні українських націоналістів»;

 ■ Звільненого викладача Білогірського технікуму Андрія Білозерова оштрафу-
вали та двічі відправили під адміністративний арешт: перший раз за те, що 
він включив у технікумі українську пісню «Байрактар», другий – за публікацію 
пісні «Червона калина» у соцмережі. Наприкінці грудня проти нього пору-
шили кримінальну справу за нібито повторну дискредитацію російської ар-
мії, його відправили під домашній арешт. Приводом став пост у соцмережі, 
який обвинувачує російську армію у воєнних злочинах. 

Крім того, у Севастополі вчительку звільнили за урок «у кольорах прапора 
України».

Таблиця 2. «Судді», які виносили найбільшу кількість постанов про притяг-
нення до адміністративної відповідальності за нібито дискредитацію росій-
ської армії у 2022 році

«Судья» «Суд» Количество 
постановлений

Сидоров Олександр Геннадійович / 
Сидоров Александр Геннадьевич

«Сакський районний суд» 8

Шаповал Анастасія Володимирівна / 
Шаповал Анастасия Владимировна

«Феодосійський міський суд» 8

Вороний Олександр Володимирович / 
Вороной Александр Владимирович

«Центральний районний суд міста 
Сімферополя»

7

Богданович Олена Іванівна / 
Богданович Елена Ивановна

«Керченський міський суд» 6

Дегтярьов Ігор Олександрович / 
Дегтярев Игорь Александрович

«Кіровський районний суд» 6

Синіцина Оксана Володимирівна / 
Синицына Оксана Владимировна

«Ялтинський міський суд» 6

Тощева Олена Олександрівна /  
Тощева Елена Александровна

«Залізничний районний суд міста 
Сімферополя»

6

Церцвадзе Георгій Давидович / 
Церцвадзе Георгий Давидович

«Кіровський районний суд» 6

Бєлоусов Михайло Миколайович / 
Белоусов Михаил Николаевич

«Київський районний суд міста 
Сімферополя»

5

Горбов Борис Вікторович /  
Горбов Борис Викторович

«Ялтинський міський суд» 5

Ісроїлова Венера Улугбеківна / 
Исроилова Венера Улугбековна

«Армянський міський суд» 5

Кузьмін Олександр Володимирович / 
Кузьмин Александр Владимирович

«Ленінський районний суд» 5

Кулінська Наталія Володимирівна / 
Кулинская Наталья Владимировна

«Феодосійський міський суд» 5

Степанова Юлія Сергіївна /  
Степанова Юлия Сергеевна

«Ленінський районний суд міста 
Севастополя» 

5

https://www.facebook.com/100004012519334/posts/2724847444325646/
https://crimean-process.org/sud-na-desyat-sutok-arestoval-otdyhayushhego-za-karaoke-s-izobrazheniem-trizuba/
https://ua.krymr.com/a/news-krym-pisnia-dyke-pole-kafe-scholkine-didzhei/32006128.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-krym-chervona-kalyna/32033276.html
https://ua.krymr.com/a/news-krym-chervona-kalyna-vynachennia-vlasnyk-restoranu/32033339.html
https://crimea.suspilne.media/ua/news/10001
https://ovd.news/express-news/2022/12/23/v-krymu-protiv-byvshego-prepodavatelya-vozbudili-ugolovnoe-delo-o-povtornoy
https://crimea.suspilne.media/ua/news/9031
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13ТИСК НА АДВОКАТІВ
На 6 кримських адвокатів, які захищають інтереси жертв політичних репресій, 
чинився тиск. 

26 травня кримського адвоката Едема Семедляєва затримали за нібито дис-
кредитацію російської армії. Того ж дня «суд» оштрафував його на 75 тис. рублів. 
Одразу після закінчення судового засідання його адвоката, Назіма Шейхмам-
бетова, було затримано за нібито організацію масового одночасного перебу-
вання громадян у громадському місці та відправлено під адміністративний 
арешт на 8 діб. Наступного дня при захисті Назіма Шейхмамбетова було затри-
мано адвокатів Айдера Азаматова та Еміне Авамілєву і з тих же підстав від-
правлено під адміністративний арешт на 8 і 5 діб відповідно.

4 серпня Адвокатська палата Чеченської Республіки позбавила кримських ад-
вокатів Лілю Гемеджі, Рустема Кямілєва та Назіма Шейхмамбетова професій-
ного статусу.

ТИСК НА КРИМСЬКОТАТАРСЬКИХ 
АКТИВІСТІВ

російські силовики провели обшуки в кримськотатарському комплексі «Алем», 
у активіста Нарімана Куркчі та колишнього політв’язня Асана Чапуха. Після 
обшуку його дружина, Асіє Чапух, була оштрафована за нібито три адміністра-
тивні правопорушення: демонстрацію забороненої символіки, дрібне хуліган-
ство та дискредитацію російської армії. Після обшуків за нібито демонстрацію 
нацистської символіки Абдурешит Джеппаров та Заїр Смедля були відправ-
лені під адміністративний арешт на 15 та 2 діб відповідно. Заїра Смедлю також 
оштрафували на 40 тис. рублів за нібито дискредитацію російської армії. Після 
обшуку Едема Дудакова було відправлено під адміністративний арешт на 10 
діб за нібито розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Ролан Османов був відправлений під адміністративний арешт на 3 дні за ніби-
то непокору законному розпорядженню співробітника поліції. Пізніше Ролан 
Османов був також оштрафований на 40 тис. рублів за нібито дискредитацію 
російської армії.

За нібито організацію масового одночасного перебування громадян у громад-
ському місці активісти Айдер Гемеджі, Ескендер Салієв та неповнолітній син 
політв’язня Амар Абдулгазієв були оштрафовані на 10 тис. рублів. російські си-
ловики також затримали 15 осіб, які зібралися, щоб підтримати Едема Дудакова: 
3 з них оштрафували та 5 заарештували на кілька діб за нібито організацію ма-
сового одночасного перебування громадян у громадському місці. 

Кримськотатарські активісти отримали попередження від окупаційних пра-
воохоронних органів напередодні Дня кримського опору російської окупації, 
Дня пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу (деталі тут і тут), Дня 
кримськотатарського прапору. У різні часи попередження отримали дружина 
політв’язня Тофіка Абдулгазієва Фатма, активісти Ролан Османов, Ебазер Ісля-
мов, Ескендер Джелялов, Ельмаз Акімова, Сейтосман Каралієв та громадян-
ський журналіст Зідан Аджикелямов.

ПОРУШЕННЯ КУЛЬТУРНИХ І МАЙНОВИХ 
ПРАВ

Окупаційна влада планує будівництво на території історико-археологічного му-
зею-заповідника «Херсонес Таврійський» (деталі тут і тут). У ході незаконної ре-
ставрації Ханського палацу в Бахчисараї з’явилася велика тріщина на стіні та 
були демонтовані автентичні елементи (деталі тут і тут).

Напередодні деокупації Херсона окупанти вивезли експонати двох херсонсь-
ких музеїв до Сімферополя (деталі тут і тут). У той же час окупанти готуються до 
«евакуації» експонатів із 8 музеїв АР Крим та 4 музеїв Севастополя. 

https://www.facebook.com/100004012519334/posts/2724847444325646/
https://zmina.info/news/u-krymu-sud-oshtrafuvav-advokata-edema-smedlyayeva-za-dyskredytacziyu-rosijskoyi-armiyi-a-policziya-zaareshtuvala-jogo-zahysnyka/
https://zmina.info/news/u-krymu-sud-oshtrafuvav-advokata-edema-smedlyayeva-za-dyskredytacziyu-rosijskoyi-armiyi-a-policziya-zaareshtuvala-jogo-zahysnyka/
https://ru.krymr.com/a/news-krym-rossiyskiy-sud-simferopol-sheykhmambetov-8-sutkok-administrativnogo-aresta/31871742.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-rossiyskiy-sud-simferopol-sheykhmambetov-8-sutkok-administrativnogo-aresta/31871742.html
https://www.facebook.com/mumine.saliyeva/posts/pfbid0Xfz7GkWH5T53jfFRwhNAdCjcKwrMgrcERMULE1SKTzuxgRcZwYmR1vBFJzn7KdUJl
https://www.facebook.com/mumine.saliyeva/posts/pfbid0Xfz7GkWH5T53jfFRwhNAdCjcKwrMgrcERMULE1SKTzuxgRcZwYmR1vBFJzn7KdUJl
https://investigator.org.ua/ua/news-2/243410/
https://crimean-solidarity.org/news/2022/08/04/nazima-shejxmambetova-rustema-kyamileva-i-lilyu-gemedzhi-lishili-advokatskogo-statusa-2276
https://crimean-solidarity.org/news/2022/08/04/nazima-shejxmambetova-rustema-kyamileva-i-lilyu-gemedzhi-lishili-advokatskogo-statusa-2276
https://crimean-solidarity.org/news/2022/08/04/nazima-shejxmambetova-rustema-kyamileva-i-lilyu-gemedzhi-lishili-advokatskogo-statusa-2276
https://ctrcenter.org/uk/7468-okupanti-provodyat-obshuk-u-krimskotatarskomu-kompleksi-alem
https://www.facebook.com/403544516679677/posts/pfbid0aktRQRRqosszMvbaazpABWPHa55SF1AqJ1f9HZut3F6ZzmevfiBA6a4djACXusyBl/
https://graty.me/uk/news/sud-u-krimu-trichi-za-den-oshtrafuvav-krimskotatarsku-pensionerku-za-diskreditacziyu-armi%D1%97-ta-huliganstvo-cherez-posti-u-fejsbuczi/
https://krymsos.com/aktyvista-abdureshita-dzhepparova-zasudyly-do-15-dib-areshtu-cherez-demonstracziyu-naczyskoyi-symvoliky/
https://ru.krymr.com/a/zair-smedlya-obysk-sud-prigovor-shtraf/31769874.html
https://ru.krymr.com/a/zair-smedlya-obysk-sud-prigovor-shtraf/31769874.html
https://ru.krymr.com/a/news-dudakov-10-sutok-aresta/31709733.html
https://qirim.news/ru/novosti/aktivist-rolan-osmanov-arestovan-na-troe-sutok/
https://crimeahrg.org/ru/aktivista-rolana-osmanova-oshtrafovali-za-diskreditacziyu-vooruzhennyh-sil-rf/
https://crimeahrg.org/ru/aktivista-rolana-osmanova-oshtrafovali-za-diskreditacziyu-vooruzhennyh-sil-rf/
https://crimean-solidarity.org/news/2022/01/19/sud-vynes-shtrafy-aktivistam-posle-peresmotra-del-po-zhalobe-silovikov-ranee-ix-priznali-nevinovnymi-1866
https://crimean-solidarity.org/news/2022/01/19/sud-vynes-shtrafy-aktivistam-posle-peresmotra-del-po-zhalobe-silovikov-ranee-ix-priznali-nevinovnymi-1866
https://crimean-solidarity.org/news/2022/01/19/nesovershennoletnemu-aktivistu-i-synu-polituznika-naznachili-shtraf-ego-materi-vynesli-preduprezhdenie-1864
https://graty.me/news/czentr-ekstremizma-v-krymu-zaderzhali-obshhestvennogo-aktivista-edema-dudakova-za-kommentarij-2017-goda-v-soczsetyah/
https://crimean-solidarity.org/news/2022/03/02/policiya-vynesla-glave-cik-kurultaya-v-krymu-predosterezhenie-po-povodu-neizvestnogo-mitinga-1979
https://crimean-solidarity.org/news/2022/05/17/letnemu-sulejmanu-kadyrovu-iz-feodosii-vynesli-predosterezhenie-nakanune--maya-2144
https://ctrcenter.org/uk/7707-okupanti-vruchili-zasterezhennya-aktivistci-elmaz-akimovij
https://krymsos.com/krymsos-ponad-50-aktyvistiv-otrymaly-poperedzhennya-do-dnya-krymskotatarskogo-praporu/
https://krymsos.com/krymsos-ponad-50-aktyvistiv-otrymaly-poperedzhennya-do-dnya-krymskotatarskogo-praporu/
https://crimean-solidarity.org/news/2021/12/15/komissiya-po-delam-nesovershennoletnix-nachala-rassmatrivat-delo-letnego-syna-politzaklyuchnnogo-1783
https://crimean-solidarity.org/news/2022/03/03/zamnachalnika-cpe-vynes-predosterezhenie-aktivistu-rolanu-osmanovu-o-nedopustimosti-pravonarushenij-1984
https://crimean-solidarity.org/news/2022/12/29/v-krymu-policiya-snova-vynosit-predosterezheniya-krymskotatarskim-aktivistam-2440
https://crimean-solidarity.org/news/2022/11/02/korrespondentu-krymskoj-solidarnosti-zidanu-adzhikelyamovu-prislali-preduprezhdenie-iz-mvd-2388
https://ru.krymr.com/a/news-hersones-plan/31674639.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3537338-zagarbniki-gotuut-nezakonnij-propagandistskij-festival-u-hersonesi-tavrijskomu.html
https://ru.krymr.com/a/news-vlasti-kryma-hanskiy-dvorets-restavracyya/31692707.html
https://t.me/otkachenkokyiv/2640
https://ctrcenter.org/uk/8118-eksponati-hersonskogo-krayeznavchogo-privezli-do-okupovanogo-krimuu
https://interfax.com.ua/news/general/870555.html
https://babel.ua/news/87820-rosiyani-gotuyutsya-vivoziti-eksponati-z-muzejiv-krimu
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3637326-okupanti-vze-pidgotuvali-kolekcii-hersonesa-do-evakuacii-spivrobitnica-institutu-arheologii.html
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14 Окупаційна влада планує закрити загальноосвітню кримськотатарську школу в 

Старому Криму, створити зону відпочинку на території стародавнього мусуль-
манського цвинтаря в Бахчисараї та позбутися всіх українських символів на 
півострові.

Окупаційна адміністрація «націоналізувала» понад 130 об’єктів, які належать 
«іноземним громадянам чи недружнім державам» (деталі тут і тут). російське 
товариство Червоного Хреста вкрало майно українського Товариства, яке зна-
ходилося на території Криму, за мовчазною згодою Міжнародної Федерації то-
вариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

ШКОДА ЕКОЛОГІЇ КРИМУ
У Балаклавському районі Севастополя було вирубано 300 дерев червонокниж-
ного ялівцю, а у Фороському парку вирубано червонокнижні дерева віком 300-
350 років.

Через діяльність російських військових кораблів у Чорному морі загинуло 
близько 50 тис. дельфінів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3466159-u-krimu-okupanti-planuut-zakriti-krimskotatarsku-skolu.html
https://ua.krymr.com/a/krym-bakhchisaray-musulmanske-kladovyshche-skver/31823665.html
https://ua.krymr.com/a/news-krym-ukraina-aksenov/31780998.html
https://ua.krymr.com/a/news-krym-parlament-natsionalizatsia-130-obiektiv-kompanii/32112430.html
http://crimea.gov.ru/act/20090
https://life.pravda.com.ua/society/2022/11/3/251129/
https://ru.krymr.com/a/news-krym-balaklavskiy-rayon-sevastopolya-vyrubleno-300-derevyev-krasnoknizhnogo-mozhzhevel-nika/31650283.html
https://atr.ua/news/201934-znisuut-cervonoknizni-dereva-okupanti-rubaut-foroskij-park-zaman
https://life.pravda.com.ua/society/2022/10/23/250968/





