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Вступ

У виданні наводяться приклади «мови ворожнечі», а також злочинів
на ґрунті ненависті, інформація про які потрапила в публічну сферу. При-
клади, бо все відстежити просто неможливо, адже існує безліч засобів
масової інформації різної форми власності (офіційні веб-сайти державних
установ, органів влади, сайти парламентських партій, українські та інші
ЗМІ), сторінки в соцмережах – усе це легко доступно завдяки швидкісній
комунікації. Проте, на жаль, таких прикладів немало.

Окремі розділи книги присвячені групам населення, що потерпають
від проявів ксенофобії – традиційно стигматизовані роми, євреї, пред-
ставники кавказьких народів, іноземці, ЛҐБТ-спільнота. Окремий розділ
присвячено проявам українофобії – загострення цієї проблеми можна
пояснити Євромайданом 2013–14 років, а також антитерористичною
операцією на Сході України. У розділі, присвяченім вандалізму, вміщені,
зокрема, повідомлення про осквернення могил загиблих українських вій-
ськових, а також спаплюження меморіалів Небесній Сотні в різних населе-
них пунктах країни.

Також у зв’язку з подіями останнього часу стали помітні прояви
«мови ворожнечі» стосовно луганчан і донеччани. Цій групі присвяче-
но окремий розділ. Варто зазначити, що такі повідомлення час од часу
з’являються на сайтах МВС.

В розділі, присвяченім іноземцям, на увагу заслуговують повідомлен-
ня про масове побиття іноземних студентів улітку в Харкові – традиційно
студентському місті. Наслідком подібних речей є побоювання іноземців
їхати сюди навчатися, дехто повертається додому.

Варто звернути увагу на поширення нової міфології, зокрема про
так звану «Нову Хозарію» – цьому питанню присвячено окремий артикул
у розділі про антисемітизм.



Окремий розділ присвячено порушенню людських прав окупа-
ційною владою в анексованім Російською Федерацією Криму – тискові
та репресіям проти кримських татар і проукраїнських активістів: зникнен-
ня людей, убивства, судові процеси у справах «26 лютого» й «3 травня»,
закриттю телеканалу ATR, хатніх трусах, арештах тощо.

Висловлюємо подяку Юрію Чумаку (ГО Центр правових та політич-
них досліджень «ДУМА») за участь у моніторинґу та аналіз інформації
за темою.



Іноземці 





I Іноземці

Харківські ППС-ники вимагали гроші в іноземців

16.02.2015 на Інформаційному порталі Харківської правозахисної
групи «Права людини в Україні» з’явилася інформація* під такою назвою.

28 січня 2015 р. у центрі м. Харкова на вул. Пушкінській патрулювали
двоє співробітників ППС. Далі – слова науковця, доктора юридичних наук
Ірини Яковець, яка стала мимовільним очевидцем міліцейської «роботи»:

«Спочатку за їх „походом“ я спостерігала з вікна, але потім не втрима-
лася та вийшла поспілкуватися. Весь день вони ходили по Пушкінській бі-
ля магазину „Антошка“, вибирали з натовпу іноземців та добре одягнених
людей. Потім довго вивчали документи з видом „руки в боки“, нишпорили
в зупинених осіб по всіх кишенях і відводили в найближче підворіття не-
відомо (або й так зрозуміло) навіщо.

Я стала свідком, як у двох хлопців вони після цієї процедури зажа-
дали 50 грн (причому, совісні попалися, в юнаків 100 грн було, так їх по-
слали розміняти). Коли я запитала – за що? – відповідь була шикарною: за
куріння в недозволеному місці. І це біля „Буфету“, на вулиці! Я попросила
співробітників представитися (тільки один це зробив: відповідно до пока-
заного документу – інспектор ППС Київського РВ Челомбітько Євген Пав-
лович) і висловила прохання назвати, де саме тут заборонене для палін-
ня місце. Природно, цього зробити ніхто не зміг. Як і сказати, наскільки
обов’язковим є штраф.

Працівники міліції мене послали „звертатися, куди завгодно“, бо „ніх-
то їм нічого не зробить“».

Після цього інциденту І. Яковець написала листа до ГУМВС України
в Харківській області, виклавши обставини справи.

Розбійний напад на іноземних громадян у Запоріжжі

Як повідомив 12.03.2015 тимчасовий веб-сайт Національної поліції
України**, 10 березня до Орджонікідзевського РВ Запорізького міського
управління ГУМВС України в Запорізькій області звернувся 19-річний гро-

* http://khpg.org.index.php?id=1424038906
** http://www.npu.gov.ua/pv/uk/publish/article/1392599
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мадянин Нігерії, який проходить навчання у одному із запорізьких вищих
учбових закладів. Парубок розповів, що вони з товаришем зазнали роз-
бійного нападу та позбулись ноутбука, мобільних телефонів і гаманця.
За його словами, до квартири, у якій вони тимчасово мешкали, увірвалася
група молодиків. Погрожуючи предметом, схожим на пістолет, нанесли
іноземцям кілька ударів, після чого забрали цінні речі та гроші й зникли
у невідомому напрямку. (…) Того вечора нігерійці у мережі Інтернет поз-
найомилися з дівчатами, котрі запропонували продовжити спілкування
вже особисто. Парубки погодилися оплатити таксі, на якому планували
приїхати їх нові знайомі. Але ті завітали не одні, а з трьома молодиками.
Останні озброїлися пневматичним пістолетом, який зовні схожий на пісто-
лет Макарова, й слідом за дівчатами увійшли до незачиненої квартири…

Нападників затримано згідно із ст. 208 Кримінально-процесуального
кодексу України.

Бійка в Харкові у студентському містечку
на вул. Отакара Яроша

12.06.2015 на сайті МВС України опубліковано повідомлення «За фак-
том організації масової бійки у студентському містечку у Харкові міліція
затримала 5 осіб»*.

Інформація про подію надійшла до міліції Харківщини близько
23:30 години 11 червня. Група невідомих молодиків, частина яких ховали
свої обличчя за балаклавами, озброєні палицями та колючо-ріжучими
предметами, напали на громадян в районі вулиці Отакара Яроша в Хар-
кові. В цьому районі розташоване студентське містечко декількох вишів.

Під час нападу постраждали громадяни України та іноземні студенти.
9 потерпілих було доставлено до лікарні невідкладної допомоги, у деяких
з них медики констатували черепно-мозкові травми та непроникаючі но-
жові колоті рани. Постраждалим надана необхідна допомога, їх здоров’ю
на сьогодні ніщо не загрожує.

На теперішній час затримано 5 осіб, підозрюваних у злочині.
Дії зловмисників кваліфіковані за кількома статтями Кримінального

кодексу України – ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 2 ст. 15 , ч. 1 ст. 115 (замах на

* http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1517305
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вбивство) та ч. 2 ст. 187 (розбій). Максимальне покарання за вчинені зло-
чини передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Нижче – текст «Патріоти у Харкові провели атаку із застосуван-
ня холодної зброї на чорнозадих „студентів“»* зі сторінки спіль-

* https://vk.com/golos_nacii_partyzan?w=wall-71654309_79167
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ноти «ГОЛОС НАЦІЇ | УЛЬТРАПРАВИЙ АКТИВІСТ» у соцмережі «вкон-
такті» (опубліковано 12.06.2015). Тепер «спільноту заблоковано 
за заклики до насильницьких дій».

Недоліки проведеної операції:
1) недорізали окупантів,
2) кілька мудаків прийшли на акцію з мобільними телефонами, завдя-

ки чому на ранок уже сиділи в КПЗ.
Нагадую 4 правило проведення акцій: «Категорично забороняється

брати з собою на Акцію мобільний телефон, оскільки він фактично пра-
цює як радіомаяк, за яким можна визначити місце вашого знаходження!
Ідучи на Акцію, залишай мобільний телефон удома!»

Далі наводимо ксенофобний текст під назвою «Пси режиму затри-
мали харків’ян, які провчили знахабнілих чужинців»* про ту саму 
подію, опублікований 13.06.2015 на сайті «Бандерівець».

Пси системи затримали групу молодих українців, які поставили на
місце знахабнілих мігрантів-студентів, які тероризували місцеве насе-
лення.

Ні для кого не секрет, що студенти-іноземці з неєвропейських країн
дуже рідко поводять себе як гості. Зазвичай вони ведуть себе зверхньо по
відношенню до корінного населення, займаються наркоторгівлею, обра-
жають українських жінок (не кажучи вже про те, що користуються легко-
доступністю тих, кого, власне, й жінками назвати не можна).

Переслідуючи виключно комерційні інтереси і абсолютно не дума-
ючи про інтереси нашої нації, керівники вузів лиш заохочують міграцію
в Україну чужинців.

Не бажаючи терпіти свавілля чужинців, група харківської молоді на-
відалася до студмістечка і показала зайдам, що господарем на українській
землі мають бути українці. Як наслідок – дев’ятеро приблуд було госпіта-
лізовано.

Замість того, щоб перевірити факти незаконної діяльності мігран-
тів, міліція арештувала харків’ян. Проти них відкриті кримінальні справи
за статтями «хуліганство» та «замах на вбивство».

* http://banderivets.org.ua/psy-rezhymu-zatrymaly-harkiv-yan-yaki-provchyly-znahab
nilyh-chuzhyntsiv.html
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На жаль, злочинна політика мультикультуралізму в Україні лише по-
силюється. Нам готують майбутнє, не краще ніж у країнах сучасної Захід-
ної Європи.

Зупинити ці злочинні плани може лише революція, котра змете ре-
жим внутрішньої окупації.

На українській землі мають панувати українські порядки!
UPD. СБУ уже встигла заявити, що дії харків’ян були інспіровані росій-

ськими спецслужбами. Нагадаємо, що СБУ «вішала» на «московську аген-
туру» навіть ліквідацію відомих українофобів Бузини і Калашнікова. Скла-
дається таке враження, що українці взагалі не можуть захищати влас-
них прав на власній же землі, інакше неодмінно перейдуть в категорію
«агентів ФСБ».

24.07.2015 харківський сайт «Городской дозор» повідомив*, посила-
ючись на прес-службу обласного управління МВС, що у справі про погром
і напади на людей у студмістечку на вул. Отакара Яроша 11 липня затри-
мали одну людину. Йому вже оголосили про підозру в хуліганстві.

«Є підозрювані, що організували та скоїли дане кримінальне право-
порушення. Один з них затриманий. Йому оголосили про підозру в скоєн-
ні злочину за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство)»,– повідомили в міліції.

Начальник облуправління міліції Анатолій Дмитрієв пояснив, що
п’ятеро чоловіків у наручниках, які фігурували на оперативному відео,
опублікованому на сайті МВС наступного дня після події, були «не затри-
мані, а доставлені».

2 липня перший зампрокурора області Артем Степанов повідомив,
що у справі взагалі нікого не затримували.

«Це були не затримані, це були доставлені люди. Це гра слів, по-різ-
ному сприймається. Коли натовп у балаклавах протягом 20 хвилин зібра-
лась, щось накоїла й розбіглася, повірте, не так легко розкрити цей зло-
чин»,– сказав А. Дмитрієв.

Також він повідомив, що до злочину не причетна будь-яка органі-
зація.

23.12.2015 прокуратура Харківської області повідомила на своє-
му сайті** про те, що до суду скеровано «обвинувальний акт стосовно

* Резня на Отакара Яроша: в МВД сообщили, что задержали одного человека, ему
вменяют хулиганство / http://dozor.kharkov.ua/news/authority/1164493.html

** http://khar.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=167175
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одного з активних учасників масових заворушень улітку поточного року
у студмістечку Харкова, що супроводжувались знищенням чужого май-
на». 19-річний харків’янин, студент одного з харківських вишів, брав ак-
тивну участь у так званому погромі йорданців. «Похід на йорданців» готу-
вався заздалегідь – через конфлікт із-за дівчини. У червні група молодих
людей влаштувала погром у студмістечку на вул. Клочківській. Поблизу
одного з кафе, де зазвичай відпочивали іноземці, молодики в масках на-
пали на студентів-йорданців, а потім стали переслідувати їх та нищити
їхні автівки.

«Зокрема, один із підозрюваних у масовому заворушенні ножем роз-
бив скло автомобіля 28-річного громадянина Йорданії, який знаходився
в машині, та пошкодив кузов автівки»,– розповів начальник відділу проку-
ратури області Максим Саксонов.

Внаслідок протиправних дій потерпілому завдано шкоди на
14,5 тис. грн. Максимальна санкція статті (ч. 1 ст. 294 КК України) – 8 років
позбавлення волі. Стосовно інших учасників масових заворушень досудо-
ве розслідування триває.

Напад на молодого таджика в Харкові

20.06.2015 Інформаційний портал Харківської правозахисної групи
«Права людини в Україні» повідомив*, що 18 червня на юного таджика,
цьогорічного випускника школи, що є громадянином України, здійсне-
но груповий напад. М., який став жертвою нічим не викликаної агресії,
розповів таке:

«Близько 10 вечора я йшов до м. „Наукова“, щоб поїхати до мечеті на
намаз. Коли проходив біля школи № 109, у вузькому проході перед бага-
топоверхівкою мене раптово обступив натовп чисельністю у 10–15 чо-
ловік – усі молоді хлопці віком до 20 років у типових для „скінів“ штанях
з „підкатами“. Один з „підкачаних“ різко схопив мене за руку та вигукнув:
„нерусских режем!“ Після цього на мене посипалися удари. Коли я почув
характерний звук – клацання, яке буває, коли відкривається ніж-„викіду-
ха“,– то почав голосно кричати й звати на поміч. Вочевидь, це сполошило
нападників й ті поспіхом розбіглися. Щоправда, останній на додачу бриз-

* http://khpg.org.index.php?id=1434748667
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нув мені в обличчя сльозогінним газом із балончику. Все це тривало бук-
вально хвилину-дві».

Ледь отямившись, М. все ж таки доїхав до мечеті, де йому надали пер-
шу допомогу. Парубок промив очі молоком. Після нападу в нього лишила-
ся ґуля на голові, розбита брова та гематома під оком.

Раніше М. жертвою нападів за етнічною ознакою не ставав, але обра-
зи на цьому ґрунті доводилося чути нерідко. До міліції М. звертатися не
став, вважаючи, що це є марною справою.

Також, як повідомив кореспонденту «ПЛ» директор харківського Іс-
ламського культурного центру «АльМанар» Отман Шаді, днів десять тому,
пізно ввечері на вул. Блюхера (неподалік від ст. метро «Студентська») 2 мо-
лодиків накинулися з ножами на 16-річного курда, що приїхав в Україну
з Сирії, завдавши йому поранень.

В Харкові встановили вбивцю іноземця

24.07.2015 ІА УНН повідомило*, посилаючись на прес-службу
ГУ МВС України в Харківській області, що на початку лютого 16-річна дів-
чина через інтернет познайомилась із 28-річним йорданцем у Харкові.
Згодом вона помітила, що він проявляє до неї інтерес інтимного характе-
ру та запропонувала своїм друзям покарати його. 4 лютого 2015 року «бі-
ля лісосмуги на вбитого напали чотири молодики від 17 до 19 років. Вони
почали бити жертву руками та ногами, після чого ще й забрали його теплі
речі. Знущання тривали поки жертва не перестала реагувати»,– зазначено
в повідомленні. Від отриманих тілесних ушкоджень постраждалий помер.
В ході слідства були встановлені учасники злочину. Організаторові загро-
жує довічне ув’язнення, подільникам загрожує до 10 років ув’язнення.

Конфлікт за участі чорношкірої жінки в Ужгороді

28.07.2015 на сайті «Мукачево.net»** з’явилася інформація про ін-
цидент, що стався у суботу, 25 липня, в Ужгороді на «Перечинському»

* http://www.unn.com.ua/uk/news/1485295-v-kharkovi-vstanovili-vbivtsyu-inozemtsya
** В Ужгороді черговий расистський скандал: темношкіру жінку з грудною дитиною

люди силою викинули з маршрутки («Мукачево.net», 28.07.2015 / http://www.muka
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автовокзалі. «За словами очевидців, темношкіра жінка [Асі Фофанах]
з грудною дитиною намагалась сісти на автобус до Перечина, однак па-
сажири виштовхали її з транспорту, при цьому знімаючи це все на відео,
а водій автобуса ще й викликав міліцію. Як результат, все це заверши-
лось істерикою темношкірої жінки, наручниками та криками оточуючих
„Прив’яжіть її до плота з дітваком“». Пізніше з’ясувалося, що 23-річна
жінка на ім’я Асі півроку тому приїхала з Сьєрра-Леоне внаслідок склад-
ної політичної ситуації, тимчасово перебуває в Україні до отримання від-
повідного статусу, перебуває у скрутному фінансовому стані. Її син має
8 місяців.

«Ми взяли пояснення у працівників органів внутрішніх справ
в Ужгороді. Завтра нам мають передати відеозапис та рапорти опера-
тивних працівників щодо ситуації навколо жінки, до якої (за поперед-
ньою інформацією, яку будемо перевіряти) були застосовані спеціаль-
ні засоби (наручники). Також були взяті пояснення у свідків та праців-
ників автовокзалу»,– каже регіональний координатор Уповноваже-
ного Верховної Ради України з прав людини у Закарпатській області
Олег Григор’єв.

Втім, за відомостями інших ЗМІ ситуація була не така однозначна.
В прес-службі ужгородської міліції виданню «Обозреватель»* не

змогли підтвердити, чи був расизм, але повідомили, що патруль виклика-
ла одна з пасажирок автобуса. Також повідомили, що кайданки на Асі не
вдягали. Сама Асі в коментарі виданню «Про Захід» (prozahid.com) сказа-
ла, що, нібито, була в кайданках близько півгодини, після того, як міліціян-
ти примусили її вийти з автобуса й посадили в патрульне авто.

Свідок Володимир Кенсицький підкреслив, що натовп агресивно
відзивався про жінку, зокрема із расистськими зауваженнями, на зразок
«хіба ви не бачите, що вона чорна, та ще й якась хвора», а мати з дити-
ною плакали. Агресивну поведінку Асі (вона розірвала футболку водієві
та одному з пасажирів), а також істерику свідок пояснює післяпологовий
стрес. Також В. Кенсицький додає, що наручник вдягнули жінці лише на

chevo.net/ua/News/view/111886-В-Ужгороді-черговий-расистський-скандал-темно-
шкіру-жінку-з-грудною-дитиною-люди-силою-викинули-з-маршрутки).

* «Расизм» в Ужгороде: темнокожая девушка до сих пор в шоке и заикается («Обозре-
ватель», 30.07.2015 / http://obozrevatel.com/crime/76052-rasizm-v-uzhgorode-cherno
kozhaya-devushka-do-sih-por-v-shoke-i-zaikaetsya.htm).
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одну руку. Це підтвердив інший свідок, користувач фейсбуку Wiktor-
Michael von Garder. Він каже, що вона поводила себе з правоохоронцями
агресивно, розірвала одному сорочку. Касирка автовокзалу Ганна Костик
це підтвердила.

Причина інциденту, як кажуть свідки, в тому, що жінка не хотіла оп-
лачувати проїзд, і це було аж ніяк не в перше. Також свідки кажуть, що
першою агресію проявила жінка. Невідомо тільки, чи була необхідність
у застосуванні спецзасобів міліцією.

Напад на ліцеїста-іноземця в Харкові

Сайт ГУ МВС України в Харківській області 14.08.2015 повідомив*, що
в червні поточного року зловмисник напав на 16-річного іноземця, учня
одного з харківських ліцеїв, з метою пограбування. Потерпілого з про-
никаючим колото-різаним пораненням грудної клітини доставили до
відділення невідкладної хірургії місцевої лікарні. В ході проведення слід-
чих та розшукових дій працівниками карного розшуку був затриманий
27-річний раніше не судимий безробітний місцевий мешканець. Відкри-
те кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 (замах на умисне
вбивство) КК України. Санкцією статті передбачена відповідальність у ви-
гляді позбавлення волі на строк до 15-ти років.

Напад на двох студентів-іноземців у Харкові

Сайт «112.ua» 23.08.2015 повідомив**, посилаючись на прес-службу
ГУМВС України в Харківській області, про напад на двох студентів-іно-
земців у Харкові. Інцидент відбувся 21 серпня близько 01:00. Нападники
застосували сльозогінний газ і заволоділи мобільними телефонами по-
терпілих. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187
(розбій) КК України. Санкція статті передбачає кримінальну відповідаль-
ність до 10 років позбавлення волі. Як повідомляють ЗМІ, студенти є гро-
мадянами Іраку.

* http://www.hk.npu.gov.ua/uk/publish/article/169308
** http://112.ua/kriminal/v-harkove-neizvestnye-primeniv-slezotochivyy-gaz-napali-na-

dvuh-studentov-inostrancev-mvd-253792.html
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Побиття студента-іноземця міліціянтами в Харкові

Як повідомив 04.09.2015 сайт «Городской дозор»*, до двох іно-
земців, які сиділи на автобусній зупинці на Салтівці (район Харкова),
підійшли два міліціянти й попросили пред’явити документи. Після цьо-
го один з міліціянтів став бити одного зі студентів. Потім разом із на-
парником запхав хлопця в авто, причому один із правоохоронців робив
це ногою.

«Вони взяли його студентський і сказали, що це не документ. Чорно-
шкірий запитав: „Як це не документ?“, і став пояснювати, що йому його
в інституті видали й сказали, що документ. Міліціянт дав йому лицю й ска-
зав: „Угамуйся“»,– розповів свідок Кирило. При цьому на адресу іноземця
з боку міліціянтів лунали такі фрази: «Ти що, забувся трохи, га?», «Взагалі
вже знахабніли чи що?» та «Ти в мене зараз сцятися будеш, гнидо». Після
цієї фрази Кирило втрутився, бо злякався за хлопців, і попросив міліціян-
тів показати документи.

Тільки завдяки втручанню самовидців студентів відпустили, один
з правоохоронців навіть показав документи. Іноземець просто на місці
хотів скласти заяву, але міліціянти відповіли, що в них закінчилися бланки,
тому заяву він написав наступного дня, а також зняв побої.

На сайті ГУ МВС України в Харківській області з’явилося повідом-
лення: «Деякі ЗМІ розповсюдили інформацію про, начебто, побиття
працівниками полку патрульної служби іноземних громадян. З цього
приводу ГУМВС України в Харківській області повідомляє, що на да-
ний момент за дорученням керівництва ГУМВС проводиться службова
перевірка».

29.12.2015 прокуратура Харківської області повідомила на своєму
сайті**, що затвердила та направила до суду обвинувальний акт за фак-
том перевищення влади та службових повноважень працівниками пра-
воохоронного органу (ч. 2 ст. 365 КК України). 31-річному поліцейському
та 44-річному інспектору патрульної служби інкримінується вчинення на-
силля у відношенні до громадянина держави Гана. Максимальна санкція
статті передбачає 8 років позбавлення волі.

* http://dozor.kharkov.ua/news/crime/1165803.html
** http://khar.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=167352
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Масова бійка за участі іноземців у Харкові

Як 05.09.2015 повідомило ІА «STATUS QUO»*, ввечері 4 вересня в цент-
рі Харкова відбулася масова бійка за участі іноземців. Близько 22:00 на
вул. Пушкінській побилися іноземні студенти. Один користувач соцмереж
написав: «натовп афроафриканців і гостей із середньої Азії влаштували
бійку на пушкінській біля кафе „Гігант“. На підтримку міліції приїхав автобус
з бійцями нацгвардії, за кимсь з гірняків почалася гонитва на машинах».

Згідно з іншою версією сутичка відбулася на ґрунті расизму: «Як ка-
жуть іноземні студенти, якийсь таксист, що фігурує на відео, назвав „негра-
ми“, а після затримання студента, поспіхом залишив місце на своєму авті.
Хто викликав міліцію що там робила Національна гвардія – невідомо».

За даними ГУ МВС України в Харківській області, сварка зчинилася
між таксистами та іноземними громадянами. В ситуацію втрутилися бійці
Нацгвардії, що патрулювали територію й стали свідками події. Вони при-
пинили конфлікт і повідомили про даний факт міліцію.

У наслідок події ніхто не постраждав.

Бійка в Харкові між місцевими й іноземцями

19.11.2015 сайт газети «Сегодня» повідомив, що 18.11.2015 близько
19:40 в Харкові (на вул. 23 серпня) сталася бійка між іноземцями та меш-
канцями Харкова. Інцидент виник в одному з кафе. Як повідомляють свід-
ки в соцмережах, почалося з того, що три дівчини вчили російської мови
хлопців, котрі нещодавно приїхали в Харків вчитися.

«Хлопець однієї з дівчат подумав, що вона там не тільки російською
займається, і влетів у кальянну. Почав горлати бридоти, на що його поп-
росили заспокоїтися й вийти, але кулаками у відповідь – найлогічніша дія.
Ну а араби просто заступилися за своїх, а місцеві свої видзвонили. І от –
стіна на стіну»,– повідомляє самовидець Леся.

Незабаром на місце події прибули поліція, держохорона та швидка.
Конфлікт оперативно припинено, викликано слідчо-оперативну групу,
учасників бійки доправлено у відділок. Одному з хлопців, який отримав
черепно-мозкову травму, надано медичну допомогу.

* http://www.sq.com.ua/rus/news/obschestvo/05.09.2015/v_harkove_massovaya_
draka_s_uchastiem_inostrancev/
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Випадки мови ворожнечі

МВС: маніяк, який вбивав жінок у Києві, виявився узбеком

Матеріалпідтакоюназвою15.04.2015з’явивсянасайтіІА УНН*.Маніяк,–
пише видання,– який вбивав жінок у Києві, виявився узбекським в’язнем.
Про це на прес-конференції повідомив начальник ГУ МВС міста Києва Олек-
сандр Терещук. За його інформацією, чоловік скоював убивства через не-
нависть до жіночої статі. О. Терещук уточнив, що затриманий підозрюєть-
ся у скоєнні п’ятьох убивств у Москві, трьох в Узбекистані та двох у Києві.

У Києві вбивства трапилися 4 березня в Голосіївському районі і 6 бе-
резня біля станції метро «Червоний хутір». Крім того, затриманий підоз-
рюється у нападі на продавчиню квітів у Шевченківському районі Києва
14 березня. Чоловік, за попередніми даними, кілька раз вдарив її ножем
і пограбував.

Десять років в’язниці отримав араб,
який жорстоко вбив чоловіка, що знущався з нього

Під такою назвою 17.04.2015 з’явилося повідомлення на харківському
сайті «Городской Дозор»**. У повідомленні, зокрема, йдеться, що уродженця
Іраку харківський суд засудив до десяти років в’язниці за вбивство чолові-
ка. Араб зарубав п’яного чоловіка сокирою, завдавши більше 20 ударів.

Як з’ясував суд, іноземець зарубав чоловіка на ґрунті неприяз-
них стосунків. Свою провину обвинувачений повністю так і не визнав.
Він повідомив, що загиблий неодноразово знущався з нього, ображав
і принижував.

Того фатального дня загиблий прийшов до своїх знайомих уживати ал-
коголь. Після того, як загиблий залив сліпи, він став вимагати від обвинува-
ченого приготувати йому поїсти. Той відмовився, відбулася сварка й бійка.

* http://www.unn.com.ua/uk/news/1457407-mvs-maniyak-yakiy-vbivav-zhinok-u-kiyevi-
viyavivsya-uzbekom

** Десять лет тюрьмы получил араб, жестоко убивший мужчину, который издевался
над ним / http://dozor.kharkov.ua/news/crime/1161091.html
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Харків’янина порізав студент-іноземець

Матеріал під таким заголовком 30.07.2015 опублікував сайт
«Znaj.ua»*. Посилаючись на МВС Харківської області, сайт повідомив, що
39-річний чоловік «бився зі студентом-іноземцем, під час сутички 
емігрант вдарив українця ножем у живіт». Чоловіки були незнайомі,
між ними виник раптовий словесний конфлікт. Міліція затримала сту-
дента-іноземця. Він перебуватиме під вартою до 60 діб. Зараз експерти
почали розслідування інциденту та допитувати свідків. Емігранту за-
грожує до 8 років ув’язнення. Ним виявився громадянин Палестини 
йорданського походження.

У Львові судитимуть вірменина,
який взяв у заручники в’єтнамських нелегалів

Матеріал під такою назвою 18.09.2015 опубліковано на сайті проку-
ратури Львівської області**. Це – перепублікація з сайту «Телеканал 112.UA»
(з посиланням***). Зокрема, в матеріалі йдеться:

Двох нелегальних мігрантів, громадян В’єтнаму, захопив 
і незаконно позбавив волі 36-річний громадянин Вірменії, 
йдеться в повідомленні прокуратури Львівської області.

«Іноземець утримував чоловіка і жінку з 2 липня цього року у за-
здалегідь орендованому будинку на вул. Хоткевича у Львові, вима-
гаючи у родичів оплатити їх звільнення в цілому 7 000 доларів США
викупу»,– сказано в повідомленні.

Також в тексті доволі детально розповідається про те, що «останнім
часом в Європі різко загострилася ситуація з нелегальними біженцями
з Африки, Близького і Середнього Сходу. За даними Єврокомісії, з початку
2015 року їх кількість склала близько 500 тис. чоловік».

* http://znaj.ua/news/regions/11069/harkivyanina-porizav-studentinozemec.html
** http://lviv.gp.gov.ua/ua/zmi_pro_nas.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=

162402
*** http://ua.112.ua/kryminal/u-lvovi-sudytymut-virmenyna-iakyi-vziav-u-zaruchnyky-

vietnamskykh-nelehaliv-259277.html
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Повідомлення на сайті прокуратури, на яке посилається «Телеканал
112.UA», має назву «У Львові судитимуть громадянина Вірменії, який захо-
пив заручників-нелегалів»* і датоване тією самою датою.

Арабів-любителів неповнолітніх українок
навіть не затримали!

Матеріал під такою назвою 28.12.2015 опублікував портал «За Збру-
чем»** (Новини Тернополя і області). Посилаючись на поліцію, сайт пише
про «гучний скандал з неповнолітніми дівчатами з Івано-Франківська»,
які «стали учасницями сексуальних оргій з іноземними студентами з 
Африки та Близького Сходу».

«У Тернопіль їх доправили автобусом у „подарунок“ одноплемін-
никам. Завдяки активістам злочин набув розголосу і змусив правоохо-
ронців діяти. Дівчат визволили і помістили у реабілітаційний центр. Ор-
ганізатори сексуального злочину та їх тернопільські „соратники“ дають
свідчення, проте розгулюють на свободі. Судячи з статей Кримінального
кодексу, які їм інкримінують, любителі неповнолітніх українок відбудуть-
ся умовними термінами.

Дівчатам, які стали жертвами сексуального рабства – 12 та 13 років, во-
ни з неблагополучних сімей. Про те, що діти можуть перебувати на конкрет-
ній квартирі тернопільських поліцейських повідомили франківські колеги».

«Коли поліцейські прибули за вказаною адресою, двері були закриті,
ніхто не відкривав. Ми встановили спостереження. Коли прибув автомо-
біль із арабами, ми в них з’ясувало, чи їм щось відомо про дівчат. Тоді вони
зателефонували і вийшли дві дівчини які стверджували, що вони терно-
полянки. Але коли поліцейські почали задавати їм інші питання, щодо
батьків, то вони зізналися, що прибули з Івано-Франківська»,– розповів
начальник управління Національної поліції Олександр Богомол. За його
даними, загалом дівчата їхали до арабів в Полтаву. Тернопіль був для них
лише «перевалочним пунктом».

Як зазначив головний поліцейський області, даний інцидент також
засвідчив проблему браку виховання дітей в окремих українських сім’ях.

* http://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=162376
** http://zz.te.ua/arabiv-lyubyteliv-nepovnolitnih-ukrajinok-navit-ne-zatrymaly/
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Міліціонери вимагали у ромів гроші
та погрожували зоною АТО

13.01.2015 портал «Правовий простір» повідомив про події, що від-
булися наприкінці 2014 року.

У м. Вовчанську Харківської області у школі-інтернаті, де нині розсе-
лені вимушені переселенці, в тому числі і 20 ромів, 17.12.2014 стався кон-
флікт. Саме до ромів завітали того вечора троє чоловіків у штатському, які
представилися працівниками міліції. розповідає:

«Як з’ясувалося пізніше, один з візитерів є начальником криміналь-
ного розшуку. Чоловіки зайшли до кімнати, де проживає велика ромсь-
ка сім’я. Грубо пояснили господарю, що прийшли вступитися за якогось
знайомого, який також мешкає у цьому домі, і якого роми, нібито, чимось
образили»,– розповів керівник Харківського центру правової інформації
та консультацій Микола Бурлуцький.

На прохання господаря кімнати показати посвідчення, міліціянт уда-
рив його, почав погрожувати. Шістьох ромів – чоловіка, його дружину,
двох синів і невістку – силоміць доправили до відділку міліції, вимагали
гроші – 2 тисячі. У разі непокори загрожували відправити родину, у якій,
до речі, шестеро малолітніх дітей, назад до зони бойових дій. Роми змогли
назбирати і віддати утримувачам лише 600 гривень. Тільки після цього їх
відпустили.

На місце події М. Бурлуцький виїхав разом зі спостерігачем ОБСЄ
спеціальної моніторингової Місії в Україні та представником Громадської
Ради Головного управління МВС України в Харкові. Заїхали до постраж-
далих ромів, потім – до відділку міліції, де зустрілися з тим самим началь-
ником кримінального розшуку. Міліціянт грубив, своєї вини не визнавав.
Зроблено все, щоб ситуація набула якнайширшого розголосу у громаді,
а також дійшла до керівництва МВС.

22 грудня Вовчанський голова райдержадміністрації скликав екс-
трену нараду з цього приводу, на якій були присутні директор райцентру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, постраждалі роми-переселен-
ці, начальник обласної міліції, директор школи-інтернату. В результаті,
начальник обласної міліції особисто вибачився перед ромами, повернув
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їм відібрані 600 гривень і пообіцяв, що всіх трьох співробітників міліції,
винуватців цієї історії, буде звільнено.

Затримання й побиття літньої жінки в Харкові

01.04.2015 на сайті Служби новин «ВІСТІ» опубліковано повідомлен-
ня* про розгляд в суді справи з приводу порушення прав 65-річної грома-
дянки України ромки Раїси Русанової. 13.01.2015 її затримали правоохо-
ронці у районі харківського Південного залізничного вокзалу. Її захисник
Максим Корнієнко каже, що жінку доправили у райвідділ і тримали там
близько восьми годин.

«Знущалися за національною ознакою, бо вона є представником
ромської діаспори. Казали про те, що якщо б тобі було менше років, ми б
тебе розмазали по стінці. Коли вона каже, що ж я вам зробила, не крала
нічого. Один із співробітників міліції, оперуповноважений, наніс їй удар
в область голови»,– розповів М. Корнієнко.

Він каже, що факт нанесення тілесних ушкоджень зафіксований
у медзакладі. Що ж до причин затримання, то в міліції називали спочатку
крадіжку, яку потім перекваліфікували на шахрайство.

13.03.2015 райсуд почав розглядати справу щодо знущань над літ-
ньою жінкою за національною ознакою. 01.04.2015 прокурор повернув
справу на етап досудових розслідувань.

У потерпілої зараз погіршився стан здоров’я. Це сталося через трав-
му голови, кажуть правозахисники,.

Масові затримання ромів на Черкащині

30.10.2015 сайт Ромського жіночого фонду «Чіріклі» повідомив**, що
29 жовтня 2015 року у місті Золотоноша Черкаської області стався конф-
лікт між місцевим ромом та представниками правоохоронних органів.

* За дискримінацію до суду: У Харкові юристи захищають права ромів / http://www.
visti.tv/new.aspx?newsid=36630

** Неправомірним діям міліціонерів Золотоноші щодо ромських мешканців міс-
та слід дати належну правову оцінку / http://www.chirikli.com.ua/index.php/ua/
novini/item/143-nepravomirnym-diiam-militsioneriv-zolotonoshi-shchodo-romskykh-
meshkantsiv-mista-slid-daty-nalezhnu-pravovu-otsinku
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Місцеві громадські активісти заявили про протиправні дії правоохо-
ронців після конфлікту: представники міліції пізно увечері заходили до
помешкань, де живуть ромські родини, та забирали ромів до райвідділу
міліції. Завдяки зусиллям співробітників Офісу Омбудсмена, небайдужим
журналістам, правозахисникам, масове затримання ромів вдалося зупи-
нити опівночі.

Повідомлялося про атмосферу страху й небезпеки, що панувала
в ромському поселенні. Роми Золотоноші побоювались повторного рей-
ду з несанкціонованими вторгненнями, застосуванням сили і затримкою
за ознакою етнічного походження і зовнішнього вигляду.

Представники громади просили негайної допомоги: зупинити мож-
ливе свавілля представників міліції, припинити масове затримання лю-
дей винятково за національністю.

У повідомленні також йдеться, що, нажаль, в Україні практики масо-
вого затримання ромів, етнічного профайлінгу й порушення прав ромсь-
кого населення дуже поширені. За минулий рік такі порушення прав ро-
мів були зафіксовані в Одеській області – місті Ізмаїлі, в Закарпатській об-
ласті – у місті Ужгороді.

Випадки мови ворожнечі

Про «осіб ромської народності»

Фрагмент статті «Підполковник іршавської міліції Іван Дорчинець 
пройшов через пекло війни в Афганістані»*, опублікованої на сайті 
МВС України 15.02.2015.

Іван Дорчинець завжди дотримувався аксіоми: «Злочинець повинен
бути покараним». У його службовому кабінеті висіли листівки з крилатими
висловами, сказаними у різні часи філософами та знаменитостями. Навіть
з подвір’я райвідділу вікно службового кабінету Івана Дорчинця можна

* http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1356674
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було відрізнити від інших. Він дуже любив квіти, вирощував їх навіть на
роботі.

Якось Іван Дорчинець у своєму службовому кабінеті… провів зару-
чини. До нього звернулись особи ромської народності: мовляв, дочку
зґвалтували. Але як тільки оперативник почав відбирати в потерпілої
пояснення, та заявила: «Якщо він бере мене заміж – значить, не ґвалту-
вав, а якщо ні – то зґвалтував»… З цього все і почалось. Іван Дорчинець
знайшов ґвалтівника у ромському поселенні села, привів у кабі-
нет і… заручив із потерпілою. Після цього вже молодята пішли додому,
в с. Собатино.

Подробиці стрілянини
на Південному вокзалі в Полтаві:
чоловік розстріляв циган олив’яними кулями

Матеріал під такою назвою опублікувало 22.03.2015 інтернет-ви-
дання «Полтавщина»*. Як стало відомо «з певних джерел»,– пише видан-
ня,– конфлікт спричинило право торгувати кавою на місцевому базар-
чику. Поруч з точкою, яка вже існує, з продажу цього напою, з’явилися
конкуренти. Власниці «кавового бізнесу» спершу роздряпали одна одній
обличчя, а потім викликали «підмогу». Одній з них стали на поміч тутеш-
ні чоловіки ромської національності – батько й син. Друга торговка
викликала сина, який прибув з переробленим травматичним пістолетом
«Zoraki», що відстрілював олив’яні кулі.

Хлопець вистрілив по обох ногах батька – куля перебила йому кістки,
також зачепило стегнову артерію – лише швидка госпіталізація врятувала
йому життя. Третя куля потрапила сину-циганові в лікоть, що також при-
звело до тяжкої травми.

Місцеві продавці викликали міліцію. Стрільця затримано. Йому по-
ставлено за вину порушення трьох статей КК України: ст. 296 (хуліган-
ство), ст. 263 (незаконне зберігання зброї) та ст. 121 (умисне тяжке тілесне
ушкодження), й загрожує покарання у вигляді від 5 до 8 років позбавлен-
ня волі.

* Подробности стрельбы на Южном вокзале в Полтаве: мужчина расстрелял цыган
свинцовыми пулями / http://poltava.to/news/32880/
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«Невідомі люди ромської національності»

08.04.2015 сайт ГУМВС України в Київській області повідомив*, що
«працівники карного розшуку виявили в гаражному приміщенні приват-
ного будинку міста Бориспіль два викрадені автомобілі „ВАЗ“ зі слідами
втручання в номери кузовів.

Встановлено, що „ВАЗ–2104“, у якого вже був вирізаний номерний
знак кузову, 30 березня було викрадено в Борисполі. Власника другого
транспортного засобу – „ВАЗ–2106“ встановлюють, оскільки в ньому вже
було змінено заводський номер агрегату.

Як пояснив правоохоронцям 28-річний „майстер“, дані транспортні
засоби він придбав у невідомих людей ромської національності, поб-
лизу місцевого ринку, вже зі знищеними ідентифікаційними номерами.
Чоловік вирішив їх переобладнати для подальшого продажу та заробіт-
ку грошей».

«Побиття особами ромської народності»

21.04.2015 опублікованого на сайті прокуратури Закарпатської об-
ласті опубліковано звіт про прес-конференцію «Прокурор області Воло-
димир Янко: „Кожен третій день ми направляємо до суду провадження
стосовно корупціонера“»**. Нижче – фраґмент матеріалу.

2 квітня відбулась прес-конференція прокурора Закарпатської облас-
ті Володимира Янка за підсумками роботи прокуратури Закарпатської 
області у першому кварталі 2015 року.

(…)
Журналісти підняли питання побиття днями особами ромської 

народності в одному з парків м. Ужгорода сина журналіста. До того ж, тро-
хи раніше сталося побиття і сина одного з місцевих депутатів. На це проку-
рор області запевнив, що вирішить питання про збільшення присутності
правоохоронців у цій місцевості задля безпеки людей. «За потреби, ми
змінимо маршрути нарядів патрульної служби»,– сказав Володимир Янко.

* Міліціонери затримали чоловіка, який у гаражі перероблював номерні знаки кузо-
вів викрадених автомобілів / http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/kyivska/uk/publish/
article/153687

** http://zak.gp.gov.ua/ua/actual_zak.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=154925
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На Київщині жінка жорстоко вбила
свого малолітнього сина

10.06.2015 сайт ГУМВС України в Київській області повідомив*, що
«у Києво-Святошинському регіоні працівники міліції затримали 23-річну 
жінку ромської національності, яка вбила свою дворічну дитину 
та закопала тіло у лісосмузі. (…) Під час оперативно-розшукових за-
ходів міліціонери розшукали жінку. З’ясувалося, що вона веде бродяж-
ницький спосіб життя та ночує на столичному залізничному вокзалі. То-
го дня, коли мати забрала сина у бабусі, у лісосмузі поблизу автодороги
Київ–Чоп, вона задушила його, після чого тіло прикопала в землю та по-
їхала у столицю. За кілька днів молодичка повернулася на місце скоєння
злочину, аби приховати сліди. Вона відкопала тіло сина, обгорнула шмат-
ком матерії, облила його дизельним паливом та підпалила. Далі обгорів-
ше тіло горе-матір поклала у коробку, яку знайшла неподалік на смітнику
і захоронила».

В Полтаву «наскочили» цигани

Матеріал під такою назвою 01.07.2015 опубліковано на сайті Vpoltave.
info**. Нижче наводимо повністю.

Ватага осіб циганської національності випрохували гроші 
в центрі Полтави.

Учора в міліцію Полтави надійшло повідомлення про те, що в цент-
рі міста по вул. Жовтневій у напрямку площі Зигіна рухаються десятки 
людей циганської національності з дітьми, котрі просять милостині
в перехожих і заходять до установ, офісів. «Жителі міста були занепокоєні
перш за все тим, чи дійсно діти їхні»,– прокоментував прес-офіцер Пол-
тавської обласної міліції Юрій Сулаєв.

Правоохоронці Київського райвідділу Полтави перевірили докумен-
ти «заробітчан» – жителів одного з районів області, які приїхали в Полта-
ву жебрати, провели з ними виховну бесіду й запропонували покинути
обласний центр.

* http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/kyivska/uk/publish/article/162261
** В Полтаву «нагрянули» цыгане / http://ru.vpoltave.info/post/36544
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Коментарій під матеріалом на сайті:

Петрович – 3 Июля, 19:49
Учора теж був свідком неприємної картини. Роми оточили дівчину

і намагалися ошукати, добре що навколо було багато перехожих які втру-
тилися в ситуацію. Будьте обережні! Головне не вступати з ними в роз-
мову, намагайтеся не дивитись в очі і постарайтесь швиденько пройти
повз них.

Як не стати жертвою шахраїв ромської національності

20.07.2015 сайт ГУМВС України у Львівській області опублікував
звернення «Правоохоронці Львівщини закликають громадян бути обач-
ними»*. Нижче – фраґмент, який стосується ромів.

Якщо до вас починають чіплятися на вулиці підозрілі люди, треба їм
різко відповісти: «Ні», «Відійдіть від мене», «Я сам усе про себе знаю». Та-
ким чином ви, по-перше, зіб’єте шахрая з пантелику, а по-друге, привер-
нете увагу перехожих.

Крім цього, такі шахраї – хороші психологи. Вони відчувають ваш
настрій і добре розуміють, чи «зачепили» вас їхні слова. Тому припиніть
вірити у ворожбу, чаклунство, надзвичайні сили тощо. Інакше ви самі на-
кличете на себе біду.

Полтаву накрила хвиля переселенців-ромів

03.08.2015 інтернет-видання vgorode.ua (Полтава) опублікувало ма-
теріал**, який наводимо нижче.

Полтавці масово скаржаться в соціальних мережах на випадки сути-
чок із представниками однієї найбільших етнічних груп Європи – циган.
Жителі міста дещо шоковані тим, що в Полтаві збільшується кількість ци-
ган, і розповідають, що останніх можна зустріти будь-де.

«У Полтаву приїхав циганський табір? Що за навала? За останні кілька
років бачила циган лише в сфері торгівлі, але днями чекала подругу в пар-

* http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/lviv/uk/publish/article/165124
** Полтаву накрыла волна переселенцев-ромов / http://pl.vgorode.ua/news/sobytyia/

265685-poltavu-nakryla-volna-pereselentsev-romov
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ку за кінотеатром ім. Котляревського і неподалік від мене сиділи цигани,
посилали своїх дітей ходити жебрати від лавки до лавки. До мене разів 6
підходила дітва років 4–9 й просила „на хлібчик“, на 7 раз одну з дівчаток
відсмикнув брат, сказавши „ця не дає“. Але, коли до мене підійшли увось-
ме, терпець мені урвався. Я вирішила підійти до цієї родини й нагадати їм,
що використання малолітньої дитини для занять старцюванням ніби тяг-
не кримінальну кару. Очікувала купу прокльонів на свою адресу, на диво
вони мені посміхнулися й сказали, що це „не дуже гарно“ з мого боку. (Бу-
цім те, що вони роблять, це гарно). На тому й розійшлися. Але найбільше
мене вбиває той факт, що декотрі дійсно дають їм гроші, тим самим тільки
стимулюють їх на подальше старцювання.

Одна річ, коли бабусечка сидить біля храму і ти можеш дати чи не
дати їй гроші, але зовсім інше, коли в центрі міста за тобою бігає юрма
дітвори і у визивній манері втручається в особистий простір і просить
грошей. І куди дивиться міліція? Чому всі мовчать?» – пише в соцмережах
жителька міста.

Обурення дівчини поділили полтавці, розповідаючи, що неоднора-
зово стикалися з групою дітей, котрі просять гроші на їжу, але власне від
харчів відмовляються.

«Купувала метадон у осіб ромської народності»

19.11.2015 Інформаційне агентство УНН, посилаючись на прес-служ-
бу Департаменту протидії наркозлочинності, повідомило* про затриман-
ня в Києві тридцятилітньої жительки Харківської області, яка в централь-
ному районі міста продавала наркотичний засіб «метадон».

«За словами 30-річної жительки Харківщини, метадон вона купува-
ла у осіб ромської народності та збувала його на території Святошин-
ського району»,– йдеться в повідомленні.

(На сайті «NewsRoom Kharkiv» це повідомлення опубліковано під на-
звою «Харків’янка в Києві продавала „циганський“ метадон»**).

* Задержана тридцатилетняя жительница Харьковской области, которая продавала
наркотики в Киеве / http://www.unn.com.ua/ru/news/1522235-zatrimano-tridtsyati
richnu-zhitelku-kharkivschini-yaka-prodavala-narkotiki-u-kiyevi

** Харьковчанка в Киеве продавала «цыганский» метадон / http://newsroom.kh.ua/
news/harkovchanka-v-kieve-prodavala-cyganskiy-metadon
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У Харкові цигани з Закарпаття грабували
перехожих просто на вулиці

Під таким заголовком 23.11.2015 опублікувало повідомлення* ін-
тернет-видання UA-Reporter.com. «Харківські правоохоронці затримали
18-ти й 19-річних жителів Мукачева, які грабували перехожих,– зокрема
пише видання. Як повідомили в Головному управлінні національної поліції
в Харківській області, вже доведена причетність до скоєння чотирьох по-
грабувань. У поліції розповіли, що з початку вересня до Дзержинського
відділу поліції почали надходити заяви про те, що двоє невідомих циган 
відкрито заволодівали майном харків’ян».

На Львівщині жінка попросилась переночувати
та обікрала господаря

26.11.2015 сайт ГУ Національної поліції у Львівській області про-
інформував**, що «до Золочівського відділу поліції, 25 листопада о 19.40,
з повідомленням про крадіжку звернувся 79-річний місцевий мешка-
нець. Пенсіонер розповів, що того дня близько 17:00 до нього попроси-
лась переночувати жінка ромської національності. За словами дідуся,
він пошкодував незнайомку та запросив її до себе додому. (…) Проте, як
з’ясувалось, жінка мала інші наміри. Скориставшись тим, що господар не-
надовго відлучився з кімнати, вона викрала з шафи сімсот гривень, сімсот
доларів США та дідусеву пенсійну картку».

Сліди рук стали основним доказом
у вчиненні подвійного вбивства

04.12.2015 сайт Експертної служби МВС України повідомив*** про
розкриття подвійного вбивства в селі Софіївці Ічнянського району Чер-
нігівської області. Сільським головою, виявлено два тіла за місцем прожи-
вання, про що він повідомив по спеціальній лінії «102».

* В Харькове цыгане из Закарпатья грабили прохожих прямо на улице / http://ua-
reporter.com/novosti/181898

** http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/lviv/uk/publish/article/177941
*** http://dndekc.mvs.gov.ua/?p=3485
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«Під час огляду місця події спеціалістами було виявлено та вилучено
сліди рук для подальшого експертного дослідження.

Незабаром за підозрою у скоєнні злочину були затримані особи 
ромської національності».

«Для з’ясування факту причетності підозрюваних до злочину слід-
чий призначив проведення експертизи, надавши дактилокарти убитих
і підозрюваних».

«Після ознайомлення з результатами проведеної експертизи, трійка
затриманих зізналася у скоєному. (…) З метою заволодіння чужим майном
вони проникли до будинку та вчинили напад на господарів. (…) Жінок би-
ли руками і ногами в голову, шию, тулуб. Після заволоділи грошима потер-
пілих у сумі 3 600 гривень та з місця злочину зникли».

На Черкащині поліцейські затримали
серійних вбивць літніх людей

10.12.2015 про це повідомив сайт МВС України*. «Зловмисники ско-
ювали напади на одиноких пенсіонерок на території Черкаської та інших
областей України. Проникали в помешкання під виглядом соцпрацівни-
ків. Вбивали та грабували їх. Підозрюваних заарештовано, їм загрожує
максимальне покарання».

«Як розповіли потерпілі, напад на них вчинили двоє осіб: жінка близь-
ко тридцяти років слов’янської зовнішності і чоловік близько 25 років 
ромської національності. До помешкання жертв першою заходила жін-
ка, яка представлялась працівником пенсійного фонду. Переконавшись,
що жертва в будинку сама, кликала спільника, який чекав біля входу.
Разом зв’язували потерпілих, обмотували голову скотчем, забирали всі
цінності та тікали, залишаючи стареньких помирати».

«Наразі слідством встановлено, що підозрювані вчинили п’ять на-
падів на пенсіонерів в Черкаській, Кіровоградській та Київській областях.
Двом з п’яти потерпілих вдалося вижити».

* http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1746199
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«Фейс-контроль» в миколаївському барі

В Миколаєві в барі «Сотка» (вул. Радянська, 9) в суботу, 10.01.2015,
ввечері охоронець закладу не пустив депутата Жовтневої районної ра-
ди Миколаївської області Арутюн Рушанян (ім’я та прізвище повідомлені
в подальших публікаціях видання на цю тему,– ред.), заявивши, що він не
проходить «фейс-контроль», бо він – особа «кавказької національності».
Про це він сам повідомив кореспондента сайту «Преступности.НЕТ»*.
«Я все одно присів, проте він підійшов і сказав, що мене все одно ніхто не
обслуговуватиме. Я йому представився, показав посвідчення, що я депу-
тат, тутешній, громадянин України, вірменин, але він все одно продовжив
мене виганяти, і мені довелося піти»,– розповів чоловік.

Коли кореспондент видання зателефонував у заклад, директор і ад-
міністратор були відсутні, а шеф-кухар заявив, що в них дійсно діє «дрес-
код», але факт того, що у заклад пускають за національною ознакою, запе-
речив: раніше таке було, але зараз ні.

Власник закладу, колишній народний депутат України Віктор Горба-
чов на телефонні дзвінки не відповідав.

«Преступности.НЕТ» повідомляє, що цей випадок – не перший.
У 2009 році офіціанти закладу стали відмовлятися обслуговувати людей
«неслов’янської» національності, пояснюючи це тим, що в противному
разі хазяїн закладу їх звільнить. Потім, того ж року, персонал вигнав мико-
лаївського підприємця Фазіля Гаджиєва.

Внаслідок цього навколо бару вчинився скандал, проведено спе-
ціально через цей випадок засідання Консультативної ради партій і гро-
мадських організацій міста при Миколаївській міській раді. Дії власника
й персоналу «Сотки» публічно засуджено, бездіяльність правоохоронних
органів критиковано.

У 2012 році начальник відділу у справах національностей Мико-
лаївської ОДА Віктор Чеботарьов заявляв, що з керівництвом «Сотки»
правоохоронні органи провели «певну роботу», після чого власник бару

* В Николаеве в баре экс-нардепа продолжают проявлять расовую нетерпимость,
выгоняя людей «кавказской национальности» / https://news.pn/ru/public/123070



Злочини на ґрунті ненависті в Україні – 2015

«заприсягнувся на Біблії, що більше такого не буде». Але 08.11.2014 персо-
нал закладу вигнав араба, а ще раніше – африканця, який прийшов у ком-
панії колег відпочити в бар.

Далі, дівчина, яка представилася директором «Сотки», зателефону-
вавши, заявила кореспонденту «Преступности.НЕТ»*: «У мене персонал…
він не має якоїсь там гемофобії там, і так далі. Ми маємо певні правила за-
кладу. Ми маємо конкретний фейс-контроль і дрес-код, за яким персонал
має повне право не обслуговувати гостей. Ми маємо свої правила… У нас
не тільки фейс-контроль і дрес-код за національними особами, ми маємо
і по Україні особи».

Житель Миколаїва азербайджанець Хайям Хагітатоглу, так само як
і Арутюн Рушанян, також став жертвою расової дискримінації з боку пер-
соналу «Сотки». Про це Хайям розповів виданню «Преступности.НЕТ»**

і надав відеозаписи***, які йому вдалося зробити в момент, коли персонал
відмовляв йому та його друзям у обслуговуванні.

– У нас «face-control», і я не буду вас обслуговувати, вибачте. Ну, у нас,
не знаю, ну, неможна. Ну, певної національності. У нас навіть в меню написа-
но, що ми не обслуговуємо. Тільки росіяни та українці,– сказала кельнерка.

Як каже Хайям, перший випадок відбувся з ним на початку грудня
2014 року, а 11 січня він вирішив проексперементувати вже після публіка-
ції «Преступности.НЕТ» про випадок із Арутюном Рушаняном.

23.01.2015 на сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини опубліковано інформацію**** про реагування на події в Миколаєві
навколо бару «Сотка». Зокрема у повідомленні йдеться:

«12 січня 2015 року (…) Уповноваженим з прав людини було пере-
вірено інформацію, яка з’явилась у ЗМІ, про існуючу в барі «Сотка» (м. Ми-
колаїв) практику використання так званого фейс-контролю для відмови
у наданні послуг людям „з неслов’янською зовнішністю“. У той же день
на підставі цієї інформації Уповноваженим було відкрито провадження у

* «У нас нет какой-то там гемофобии»,– директор николаевского бара, где ввели «ра-
совый фейс-контроль» (11.01.2015) / https://news.pn/ru/public/123116

** «Только русские и украинцы»,– житель Николаева снял на видео , как его уни-
зили в баре нардепа из-за национальности (12.01.2015) / https://news.pn/ru/
incidents/123213

*** http://youtu.be/ep7VWo0ABU4
**** Виявлено факти дискримінації в м. Миколаєві / http://www.ombudsman.gov.ua/ua/

all-news/pr/viyavleno-fakti-diskriminatsiii-v-m-mikolayevi/
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справі про порушення прав і свобод людини і громадянина. (…) …Упов-
новаженим Валерією Лутковською на адресу керівництва бару «Сотка»
було внесено подання, у якому вимагається негайно відмінити будь-які
правила, розпорядження, інструкції або вказівки, які встановлюють дис-
кримінацію відвідувачів закладу на користування будь-якими послугами,
а також забезпечити в майбутньому неухильне дотримання принципу не-
дискримінації за будь-якими ознаками в діяльності закладу».

16.01.2015 сайт Асамблеї національностей України повідомив*, що
«тепер справа на особистому контролі обласного прокурора та началь-
ника УМВС», а також що «розпочато кримінальне провадження за ознака-
ми злочину, передбаченого ст. 161 ККУ».

«Громадянин Грузії кинув у бік правоохоронців гранату»

20.01.2015 сайт прокуратури м. Києва повідомив**, що «Дніпровський
райсуд столиці взяв під варту трьох зловмисників, затриманих за підоз-
рою у причетності до вибуху гранати у житловому будинку на вул. Празь-
кій у Києві. Як відомо, внаслідок цієї події постраждало троє міліціонерів
та двоє активістів. (…) Згідно з рішенням суду, 44-річний громадянин 
Грузії, який безпосередньо кинув у бік правоохоронців гранату,
а також двоє його спільників (46-річний чоловік та 25-річна жінка) під час
досудового слідства перебуватимуть під вартою у слідчому ізоляторі».

«Виходець з кавказького регіону»

29.01.2015 сайт ГУМВС України в м. Києві повідомив***, що «Увечері
двоє молодиків скоїли розбійний напад на киянку. Під погрозою ножа
відібрали сумку. За скоєння тяжкого злочину оперативники Шевченківсь-
кого району затримали 28-річного рецидивіста, а його однолітка затри-
мали колеги з Оболонського району. (…) В результаті ретельно спланова-
них оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку Шев-

* Публічну ксенофобію у Миколаєві припинено / http://asembly.org.ua/news/175
** Зловмисників, причетних до вибуху гранати у житловому будинку, взято під варту /

http://www.kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=149442
*** З ножем у руках напали на беззахисну дівчину / http://mvs.gov.ua/mvs/control/kyiv/

uk/publish/article/192859
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ченківського районного управління київської міліції встановили особи
злочинців та місце їхнього перебування. Ними виявилися неодноразово
засуджені громадяни 28-ми років, один із яких – громадянин південної 
країни. Вихідця з кавказького регіону затримали оперативники Шев-
ченківського управління міліції, а його подільника – колеги з Оболонсько-
го. Потерпіла одразу впізнала своїх кривдників…»

«Представник азербайджанської національності»

Матеріал опубліковано* на сайті ГУМВС України у Львівській області
30.01.2015. В статті зокрема йдеться, що «викривши спритника, який про-
понував хабара, слідчий Михайло Борусовський разом зі своїм колегою та
працівниками управління внутрішньої безпеки законно довів його при-
четність до скоєння злочину.

(…) …закрутилася ця історія невдовзі потому, як слідчому доручили
розслідувати замах на вбивство, до якого виявився причетний пред-
ставник азербайджанської національності. Громадянин В. не вперше
потрапляв у поле зору працівників міліції. Отже, розповімо про все по по-
рядку. Якось до Михайла Борусовського звернулася жінка, яка потерпіла 
від рук азербайджанця. Напередодні В., разом із сином та іншим праців-
ником фірми проводили ревізію у торговому павільйоні своєї працівниці.
Результат перевірки став неприємною несподіванкою для жінки. Її шеф
виявив недостачу коштів у розмірі 10 тисяч (!) гривень. В пориві гніву той
побив жінку, відібравши у неї паспорт. Спершу потерпіла попросила допо-
моги у працівників міліції. Однак, невдовзі вирішила змінити свої покази.

Уже через рік життєві стежки Михайла Борусовського та громадя-
нина В. знову перетнулися. Цього разу азербайджанця підозрювали 
у скоєнні особливо тяжкого злочину. А трапилося ось що. Під час за-
стілля, на якому зустрілися представники цієї національної меншини,
один із учасників гостин образив В. У відповідь той схопив ножа, яким
двічі вдарив чоловіка у груди. На щастя, лезо не зачепило серце бідолахи.
Свідки події вчасно надали чоловікові першу медичну допомогу. Це доз-
волило врятувати бідоласі життя».

* Честь на гроші не проміняв! / http://mvs.gov.ua/mvs/control/lviv/uk/publish/article/
142508
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Далі в матеріалі йдеться, що «під час проведення слідчо-процесуаль-
них дій підозрюваний виявив бажання скористатися послугою перекла-
дача, мотивуючи це поганим знанням української мови». «Втім, для повно-
ти реалізації прав підозрюваного на захист було залучено перекладача 
азербайджанської національності пана К.» Далі в матеріалі повідомле-
но, що й перекладач, діючи «в інтересах особи підозрюваного» пропону-
вав слідчому хабара за закриття справи, бо «підозрюваний та потерпілий
уже примирилися та не мають один до одного жодних претензій».

«Раніше судимий громадянин Грузії»

07.02.2015 опубліковано* на сайті ГУМВС України в м. Києві. Повідом-
ляється, що вночі 05.02.2015 до Дарницького райуправління ГУМВС Украї-
ни надійшло повідомлення, що «невідомий намагається зламати замки
вхідних дверей до квартири». По прибуттю на місце події працівниками
Державної служби охорони, було затримано раніше судимого грома-
дянина Грузії, 1989 року народження, уродженця м. Тбілісі. Під час
поверхневого огляду у останнього виявлено та в подальшому вилучено
рюкзак, у якому знаходились відмички, розвідні ключі, викрутки, пасок
та грошові кошти у розмірі 23 600 доларів США. Також повідомляється,
що в той самий день «у зв’язку з тим, що відсутні будь-які документи, які
засвідчують затриманого, і останнього було відпущено [судом] без обран-
ня запобіжного заходу».

«Уродженець Грузії, неодружений, безробітній»

13.02.2015 опубліковано** на сайті МВС України. «В Голосіївському
районі спіймали 25-річного чоловіка, який вчинив крадіжку. Сума ма-
теріальних збитків господарям помешкання спричинена в особливо ве-
ликих розмірах. (…) Працівниками карного розшуку відпрацьовувалася
прилегла території до місця злочину. Допитувались можливі свідки події.

* Суд Дарницького району столиці відпустив квартирного крадія без обрання за-
побіжного заходу / http://mvs.gov.ua/mvs/control/kyiv/uk/publish/article/194702

** Правоохоронці Голосіївського району столиці затримали чоловіка, який викрав біль-
ше півмільйона гривень / http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1353161



Злочини на ґрунті ненависті в Україні – 2015

Зусилля не були марними. Завдяки, слідчо-розшуковим заходам зло-
вмисник був затриманий. Ним виявився 25-річний уродженець Грузії, 
неодружений, безробітній».

На Шегинях прикордонники затримали сім’ю з Вірменії

Повідомлення про це 15.02.2015 з’явилося на сторінці Державної
прикордонної служби України-Західний кордон в соцмережі фейсбук*.
«Прикордонники Мостиського загону, в суботу вночі, затримали п’ятьох
громадян Вірменії, які у незаконний спосіб намагалися перейти держав-
ний кордон. (…) Затриманими виявились громадяни Вірменії, чоловік,
жінка та троє їхніх дітей, наймолодшому 8 років. Батьки підтвердили намі-
ри порушення кордону, оскільки хотіли дістатися Польщі з метою подаль-
шого працевлаштування.

«Грузинський „злодій в законі“»

17.02.2015 сайт МВС України повідомив**, що «16 лютого, при відпра-
цюванні Одеси на вул. Мала Арнаутська оперативники УБОЗ ГУМВС Ук-
раїни в Одеській області затримали 42-річного грузинського «злодія 
в законі» із кримінальним прізвиськом «Курша». У лютому 2013 року
стосовно нього було прийняте рішення про примусове видворення за
межі України із забороною в’їзду на 5 років. Разом із «Куршою» оператив-
ники затримали ще одного уродженця Грузії на прізвисько «Сідий».
Він прибув в Україну наприкінці 2014 року і мешкав в Одесі».

«Група вихідців з Кавказького регіону»

23.02.2015 сайт УМВС України в Сумській області повідомив***, що
«працівниками Конотопського міськвідділу міліції в рамках проведення
операції „Квартира“ затримано групу вихідців з Кавказького регіону,

* https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon
** В Одесі на Малій Арнаутській УБОЗ затримав грузинського «злодія в законі» / http://

mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1358664
*** Операція «Квартира»: на Сумщині затримано групу іноземців-злочинців / http://

www.mvs.gov.ua/mvs/control/sumy/uk/publish/article/140899
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які протягом кількох останніх місяців на території Сумської області скою-
вали квартирні крадіжки та інші майнові злочини. (…) Працівники міліції
ретельно проаналізували ситуацію, провели ряд спецзаходів та вийшли
на слід зловмисників. Наразі затримано трьох чоловіків: 32-х, 35-ти
та 39-річних громадян Грузії. Усі вони проживали на території України,
а останнім часом – в Конотопі. (…) Наразі слідчі міліції проводять допити,
оперативні співробітники встановлюють кількість злочинів, які вчинили
фігуранти.

«Раніше судимі уродженці Кавказького регіону»

05.03.2015 сайт ГУМВС України в Харківській області повідомив*, що
«правоохоронці Харківщини викрили чотирьох чоловіків, які намагалися
обікрасти будинок». (…) Після надходження повідомлення від господаря
помешкання за вказаною адресою відразу ж виїхала слідчо-оперативна
група райвідділу та працівники сектору карного розшуку. Зловмисни-
ки були оперативно затримані. Ними виявились 33, 28 і 40-річні раніше 
судимі уродженці Кавказького регіону та 35-річний місцевий мешка-
нець. Встановлено, що чоловіки діяли за попередньою змовою.

«Чоловіки кавказької національності»

06.03.2015 сайт ГУМВС України в Київській області повідомив**, що
«у столичному регіоні міліціонери викрили та припинили існування
підпільного грального закладу. (…) На місце події виїхала слідчо-опера-
тивна група міліції. Коли правоохоронці спробували зайти на територію
приватного домоволодіння, власники не дозволили оглянути будинок.
Натомість чоловіки кавказької національності в грубій формі пригро-
зили керівництву Києво-Святошинського райвідділу, відзначивши, що
більше вони вже не працюватимуть у даному відомстві. (…) Наразі вста-
новлені господарі будинку, які здавали його та навіть не підозрювали, що

* Правоохоронці Харківщини викрили чотирьох чоловіків, які намагалися обікрасти
будинок / http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/kharkiv/uk/publish/article/149165

** Міліціонери Київщини викрили підпільний гральний заклад / http://www.mvs.gov.
ua/mvs/control/kyivska/uk/publish/article/147350
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він перетворений в кримінальний притон. Встановлюються організато-
ри протизаконного бізнесу. Проводяться слідчі дії по викриттю осіб, які
«прикривали» його та отримували за це неправомірні винагороди.

Уродженець Кавказького регіону

25.05.2015 сайт ГУМВС України в Харківській області повідомив*,
що «працівники Державтоінспекції посилили в місті заходи щодо припи-
нення фактів порушення правил дорожнього руху з боку водіїв, автівки
яких мають характерні зовнішні ознаки. Одного такого правопорушника
було виявлено декілька днів тому ввечері в центральній частині міста.
Уродженець Кавказького регіону на своїх „Жигулях“ виконував „піру-
ети“ на дорозі, наражаючи на небезпеку водіїв та пішоходів. Автомобіль
вилучено та доставлено на штрафмайданчик».

Гастролери з Кавказу затримані на Закарпатті

02.07.2015 сайт МВС України в Закарпатській області повідомив**,
що «співробітниками ДАІ на автодорозі Київ–Чоп було затримано авто-
мобіль «Ауді А-4» та троє гастролерів з Кавказу. Вказані особи підозрю-
ються у скоєнні крадіжки 50 000 гривен у підприємця в Виноградівсько-
му районі Закарпатської області. (…) співробітниками ДАІ вказаний ав-
томобіль був зупинений для перевірки. Керував автомобілем 26-річний
житель Запоріжжя кавказької зовнішності. В салоні перебувало троє
чоловіків, жителів Грузії 27–35 років. Під час огляду автомобіля спів-
робітниками міліції побачили відеореєстратор, викрадений кілька годин
тому на Виноградівщині. Було прийняте рішення щодо детального огля-
ду підозрілого авто, в ході якого було виявлено набір ключів-відмичок
і різного роду злодійський крам. В тому числі й газовий балончик «Терен-
4». Троє громадян з Кавказу обґрунтовано підозрюються у скоєнні 
крадіжки з автомобіля «Мерседес» підприємця з Хмельниччини.

* У Харкові працівники ДАІ продовжують проводити профілактичні рейди / http://
www.mvs.gov.ua/mvs/control/kharkiv/uk/publish/article/160841

** Гастролери з Кавказу затримані на Закарпатті / http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/
zakarpattia/uk/publish/article/155432
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Розпочате кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 185 КК України
(Крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб),– карається
обмеженням волі на строк до п’яти років. Гастролери доставлені до ІТТ
в порядку статті 208 КПК України.

«Грузин із гранатою»

29.09.2015 ІА «STATUS QUO» (Харків) передало*, посилаючись на Схід-
не регіональне управління Держприкордонслужби України», що «близько
другої ночі в районі населеного пункту Вільча міжвідомча група з числа
військовослужбоців відділу „Вовчанськ“ і Головного управління МВС Ук-
раїни в Харківській області з метою перевірки зупинено авто „Форд Тран-
зіт“. Водієм транспортного засобу виявився громадянин Грузії, який
тимчасово мешкає в Харківській області.

Під час огляду транспортного засобу в салоні були виявлені мішки з
товарами народного споживання. На один з цих мішків спрацював служ-
бова собака на окличку „Лінда“. В подальшому з’ясовано, що в ньому була
схована граната Ф-1, запал до неї та 90 патронів калібру 5,45 мм. Як каже
водій, мішки за винагороду його попросили перевезти з Харкова у Вільчу
невідомий громадянин. Про те, що було в мішках, він не знав».

* На границе с Россией задержали грузина с гранатой / http://www.sq.com.ua/rus/news/
obschestvo/29.09.2015/na_granice_s_rossiej_zaderzhali_gruzina_s_granatoj_foto/
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«Іноземець-крадій кавказької зовнішності»

21.10.2015 сайт МВС України повідомив*, що 19 жовтня «уранці до
Новоград-Волинського міськвідділу міліції звернувся 25-річний житель
с. Наталівки із заявою про крадіжку з його будинку. За словами чоловіка,
його не було вдома всього годину, однак за цей час з оселі зникли гроші
та вартісний годинник. (…) У ході першочергових заходів оперативники
карного розшуку з’ясували, що цього ж дня уранці місцеві жителі бачи-
ли у селі чоловіка кавказької зовнішності, який цікавився можливістю
купити у них мед.

Незнайомець пересувався по селі автомобілем іноземного вироб-
ництва. Зібравши достатньо інформації про підозрілого візитера, пра-
воохоронці передали орієнтування колегам. (…) …уже за кілька годин
розшукуваного чоловіка, як з’ясувалось 36-річного іноземця, виявили
в одному з сусідніх сіл. Під час проведення поверхневого огляду, у при-
сутності свідків, при ньому було виявлено викрадені гроші і годинник,

* У Новоград-Волинському районі оперативники затримали іноземця-крадія / http://
www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1674245
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а в багажнику автівки – інструменти для проникнення до зачинених
приміщень».

«Чоловіки кавказької зовнішності»

22.10.2015 сайт ГУ Національної поліції у м. Києві повідомив*, що
«в одному із кафе між відвідувачами виник конфлікт. Згодом один із них
дістав зброю і зробив кілька пострілів. У результаті поранення отрима-
ли чоловік і жінка. (…) Встановлено, що серед учасників конфлікту були
чоловіки кавказької зовнішності. За попередніми даними експертів,
стріляли із вогнепальної зброї. (…) Окрім цього, опівночі в міліцію надійш-
ло повідомлення, що тілесні ушкодження отримав також 26-річний гро-
мадянин. За його словами, травми він отримав під час конфлікту в цьо-
му ж закладі.

18.12.2015 сайт ГУ Національної поліції м. Києва повідомив**, що
«у ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції
встановили підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення
та місце їхнього перебування. 28-річного та 29-річного іноземців за-
тримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни. У одного із них вилучили пістолет із набоями і направили на експертне
дослідження».

«Хлопці кавказької зовнішності»

02.12.2015 «057.ua» (Сайт города Харькова) повідомив***, що «група
хлопців кавказької зовнішності побили чоловіка біля одного з пивних
закладів Харкова. Мужчина лежав побитий на снігу, навколо стояли іно-
земці. Один з хлопців з розгону вдарив людину, що вже лежала, по го-
лові ногою, і та знепритомніла,– розповіли самовидці в соцмережах. (…)
Проте, на момент прибуття „копів“ нападникам вдалося втекти».

* Столична міліція з’ясовує обставини стрілянини на Печерську / http://www.mvs.gov.
ua/mvs/control/kyiv/uk/publish/article/238277

** У Києві затримали двох іноземців, які стріляли у кафе / http://www.mvs.gov.ua/mvs/
control/kyiv/uk/publish/article/249171

*** В Харькове иностранцы избили человека / http://www.057.ua/news/1048606
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«Нелегал із Азербайджану вчинив розбійний напад»

08.12.2015 сайт ГУ Національної поліції в Рівненській області опуб-
лікував матеріал*, в якому, зокрема, йшлося, що «37-річний громадянин 
Азербайджану замовив зі Львова таксі до Рівного, домовився про оп-
лату та вирушив в дорогу. Втім, поблизу села Птича Дубенського району
водій не впорався із керуванням та з’їхав у кювет. Клієнт, зрозумівши, що
у Рівне його вже не доставлять, викликав іще одне таксі та вимагав повер-
нути за поїздку всі гроші. Львівянин відмовив, бо і так доведеться витра-
титись на ремонт автівки. У відповідь на це іноземець дістав ніж та наніс
ним удар таксисту в руку, зірвавши при цьому з шиї ще й золотий ланцю-
жок. Після цього сів в авто, яке вже чекало, та поїхав у напрямку Рівного.
(…) Під час проведення оперативних та розшукових заходів … стало відо-
мо, що громадянин Азербайджану перебуває на території України 
незаконно … Чоловік був засуджений за аналогічний злочин 
та переховується від правоохоронців. (…) Зловмисника розшукали
та затримали в Тернопільській області. За фактом розбійного нападу від-
крито кримінальне провадження за частиною 1 статті 187 Кримінального
кодексу України».

* Нелегала із Азербайджану, який вчинив розбійний напад, затримали поліцейські
Рівненщини / http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/rivne/uk/publish/article/153688
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Антисемітська акція у Львові

Як повідомило 23.07.2015 ІА УНІАН*, «22 липня, близько 100 людей
прийшли до Львівської облдержадміністрації з антисемітськими гасла-
ми й закликами усунути від влади євреїв. Акцію, серед яких були діти ві-
ком 14–16 років, організувала ГО „Активний елемент“. ГО зареєстровано
в місті Славську** на Львівщині в січні 2014 року.

Пізніше львівські ЗМІ опублікували відеозапис, на якому видно, як
організатори акції роздають учасникам гроші».

Фото: dailylviv.com

УНІАН також повідомляє, що прокуратурою Львівської області роз-
почате розслідування в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 161 КК Ук-

* Антисемитскойакциейво Львовезаинтересоваласьпрокуратура/http://www.unian.
net/politics/1104020-antisemitskoy-aktsiey-vo-lvove-zainteresovalas-prokuratura.html

** Можливо, помилка, і йдеться про смт. Славське.
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раїни за фактом скоєння дій, спрямованих на розпалювання національної
ворожнечі й ненависті учасниками ГО «Активний елемент».

Ксенофобські висловлювання функціонера
ВО «Свобода»

25.08.2015 сайт Єврейського Євроазіатського Конгресу повідо-
мив*, що колишній депутат Верховної Ради України та функціонер полі-
тичної партії ВО «Свобода» Юрій Сиротюк, виступаючи в перший день
Всеукраїнського благодійного фестивалю Тараса Шевченка Ше.FEST, що
проходив 22–23 серпня в рідному селі поета Моринці (Черкаська обл.),
дозволив собі антисемітські та ксенофобські висловлювання.

«Зокрема, політик сказав, маючи на увазі, судячи з контексту висту-
пу, президента України Петра Порошенка: „Хай ці жиди їдуть до своєї дер-
жави Ізраїль і там обираються на посади, й не заважають українцям в на-
шій країні“. Крім того, на думку „свободівця“, „грузини, що запрошуються
керувати нами, принижують нашу гідність“ (очевидно, малося на увазі
призначення колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі головою
Одеської обласної державної адміністрації)».

ВО «Свобода» виступало одним зі спонсорів фестивалю.

Напад на хасидський табір в Умані

08.09.2015 на сайті ТСН повідомив** про те, що «тридцять міцних
молодиків зі столярними інструментами атакували табір хасидів в Умані.
Вони зруйнували паркан і пообіцяли знести наметове містечко. Все це
відбулося за лічені дні до початку масової прощі хасидів до своєї святині –
могили Цадика Нахмана і святкування Нового року – Рош Гашана. Хасиди
називають дії активістів провокацією.

Кілька десятків чоловіків прийшли в суботу опівдні, під час шабату –
у той момент, коли хасиди найбільш уразливі.

* Бывший депутат от «Свободы»: «пусть жиды нам не мешают» / http://eajc.org/
page16/news52518.html

** http://tsn.ua/ukrayina/v-umani-natovp-molodikiv-zi-stolyarnimi-instrumentami-
roztroschiv-tabir-hasidiv-489526.html
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Потім так звані активісти увімкнули генератор і за допомогою ручно-
го інструмента почали руйнувати все довкола – повалили стовпи елект-
ропередачі і побили камери спостереження. Пообіцяли повернутися за
три дні, в день заїзду перших прочан».

Напад на рабина в Дніпропетровську

Фраґмент інтерв’ю головного рабина Дніпропетровська й області 
Шмуеля Камінецького виданню «Новое время»* (опубліковано 13.10.2015).

– Чи відчуваєте Ви в Україні антисемітизм на побутовому рівні?
– Ні. Я вам скажу, що тут гарно. Кількість антисемітів, таких, що готові

образити єврея на вулиці,– невелика.
В Європі сьогодні проблема – іслам. І якщо єврей виходить на вули-

цю в Парижі, в нього більше шансів бути атакованим ісламським фанати-
ком, ніж у Києві чи в Харкові. Там у них дуже масштабний антисемітизм на
релігійному ґрунті.

Звісно, є нацисти і батальйон «Азов» – молоді нацисти, які стали
солдатами. І це мене дуже лякає, до речі. Адже Україна дала їм зброю, фі-
нансує їх. А ці люди хотіли б бачити країну «чистою» – без євреїв та інших
національностей.

Так, їх мало. Але в той момент, коли ти зустрічаєш таку людину сам на
сам на вулиці,– стає багато. В цей момент є ти й він.

Я зустрів одного такого на вулиці в Дніпропетровську нещодавно.
Притому, що я 25 років тут живу, ходжу в ярмулці вулицею й не приховую,
хто я – жодного разу не почув ні одного лихого слова. І от я зустрічаю
цього молодика, він побачив мене, вигукнув мені всі свої гасла, як нацист
виконав увесь свій протокол, кинув петарду.

Мені було треба зрозуміти, що він за один. Ми знайшли його, знаємо,
що він служить у Маріуполі в батальйоні «Азов». І дійсно готовий життя
віддати за Україну. Тому ми дали йому спокій.

* Российские евреи зомбированы телевидением. Шмуэль Каминецкий рассказывает
о расколе между украинскими и российскими евреями / http://nv.ua/publications/
rebe-poslal-menja-sjuda-chtoby-evrei-byli-schastlivy-shmuel-kaminetskij-rassuzhdaet-
o-mestnyh-bogachah-i-bednjakah-73265.html
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Антисемітські висловлювання активіста ВО «Свобода»

14.10.2015 в Запоріжжі, на майдані перед ОДА відбувся мітинґ, при-
свячений запровадженню нового національного свята – Дня захисника
України, повідомив* «061.ua» (Сайт города Запорожья). Організатори на-
дали слово активісту ВО «Свобода» Михайлу Геращенку.

«На сьогодні ми з вами опинилися в такій ситуації, що жидівська вер-
хівка на 80% зайняла місце в уряді, нібито керуючи українською нацією…
Уявіть собі, щоби в Ізраїлі юдейський народ обрав собі президентом ара-
ба – та це ж неможливо!.. А націю нашу утискують саме юдеї!» – заявив
Геращенко, після чого його перебив військовий, що вибіг із натовпу. Бійки
вдалося запобігти дивом. Потому Геращенко намагався виправдатися,
сказавши, що в своїх висловлюваннях акцентував увагу на членах уряду,
а не на звичайних громадянах країни.

Фото Ульяни Кривохатько

* Запорожский «свободовец» и боец АТО чуть не подрались на митинге из-за антисе-
митских высказываний / http://www.061.ua/news/994477
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Антисемітські висловлювання на Майдані Незалежності

24.11.2015 сайт Всеукраїнського Єврейського Конгресу повідомив*,
посилаючись на «Агентство Еврейских новостей» (aen.ru), про мітинґ
(який організатори назвали «народним віче»), що відбувся 22 листопада
на Майдані Незалежності в Києві, Деякі оратори дозволили собі анти-
семітські висловлювання.

Такий собі Тарасенко в своїй промові заявив, що «годі терпіти цю
владу на чолі з президентом Вайцманом, спікером Ґройсманом та іншою
жидівською наволоччю», й пожалівся на те, що «ми, українці», «щораз ве-
демося, як бараняче стадо». Інший промовець сказав, що «такий прези-
дент, вибачте, жидівський, не потрібен».

Ще один оратор, у офіцерській формі, Олександр Борозинець (або
Борозенець), який пізніше назвався членом Руху (неясно, якого), а також
членом «Союзу офіцерів України» попередив тих, хто зібрався про серйоз-
ну загрозу: «Йде війна. Страшна війна. Світовий сіонізм хоче переселити
в Україну весь Ізраїль, весь! І все до цього готується. Вся ця війна – для
того, щоби взяти й переселити сюди весь Ізраїль. Зрозумійте це! Це їхня
задача. І кров наших синів нічого для них не варта!»

На заході було близько 500 людей, здебільшого середнього й стар-
шого віку.

«Союз офіцерів України» в своїй офіціальній заяві засудив ці анти-
семітські й ксенофобські висловлювання, а також заперечив свою при-
четність до О. Борозинця (Борозенця).

Міф про «Нову Хазарію»

Слід сказати кілька слів про міф, який останнім часом поширився
в певних колах, а саме «міф про Нову Хозарію».

Відомо, що Хозарія, або Хозарський каганат – ранньофеодальна дер-
жава, що існувала в VII–X століттях, охоплювала територію Північного
Кавказу, Нижнього й Середнього Поволжя, Приазов’я, частину Кримсь-
кого півострова, частину сучасного Казахстану, частину Східної Європи.

* Киев. Годовщину Евромайдана в Киеве отметили антисемитским шабашем / http://
jewish.kiev.ua/news/9021/
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Хозари – тюркський народ. В певний момент хозарська верхівка прийня-
ла юдаїзм. Хозарський каганат розгромлений київським князем Святосла-
вом Ігоровичем у X столітті.

Як пише* історик і політолог В’ячеслав Лихачов, «у радянській іс-
торіографічній традиції, що склалася з часів боротьби з „безрідними кос-
мополітами“, Хозарія стала символом грабіжницької експлуатації євреями
інших народів, серед них і слов’ян. Реальний характер відносин між Київ-
ською Руссю й каганатом може бути предметом дискусій професіоналів.
Серед спеціалістів останніми десятиліттями існує погляд, що каганат
відіграв позитивну роль на ранньому етапі давньоруської державності, за-
хищаючи Київ від неконтрольованих наскоків степовиків. Проте, в рамках 
антисемітського дискурсу „хозари“ стали евфемізмом для євреїв, символіч-
ним позачасовим означенням ворожих слов’янам сил (курсив наш,– ред.)».

Х о з а р і я

Територія Хозарського каганату у другій половині VIII–Х ст.

В іншому місці В. Лихачов пише**: «Образ міфічної „Хозарії“, порочної
держави, що експлуатує своїх підданих, для дискредитації демократичної

* О пропаганде, антисемитизме и адептах «Русского мира» / http://nv.ua/opinion/
lihachev/o-propagande-antisemitizme-i-adeptah-russkogo-mira-34120.html

** Радикалы протестуют против «новой Хазарии» / http://eajc.org/page16/news52053.html
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української влади частенько використовують проросійські угрупування,
ідеологи й пропагандисти, в тому числі відверто сепаратистські».

Наведемо, як приклад*, висловлювання лідера харківського сепа-
ратистського угрупування «ИСХОД» (Историко-социальное христиан-
ское общественное движение – Історико-соціальний християнський
громадський рух; громадська організація, зареєстрована наприкінці
листопада 2014 року органами харківської місцевої влади; зараз вже
не існує) Олега Новікова. «Хозарський каганат на нашій землі не про-
йде, щоби ви розуміли. Жодна жидовня, котра сидить там в Києві, сюди
не залізе, я чітко всім сказав!» – заявив він 17 грудня 2014 року, коли
правоохоронці вели його до автобуса для убезпечення – мав відбути-
ся мітинґ (заборонений, до речі), зібралося 5–7 людей, але прихиль-
ників «Русского міра» вже чекали близько 30 чоловік із символікою
«Правого сектора».

В агітаційному відео, опублікованім 17 січня 2015 року, Новіков за-
явив, що росіян та українців одних на одних «нацьковують хозари» і що
Хозарський каганат «як не крути, вже взяв найвищі посади в нашій де-
ржаві, починаючи від тріумвірату президента, прем’єр-міністра й голови
Верховної Ради, маються на увазі Вальцман-Порошенко, Яценюк і Грой-
сман, і закінчуючи новим Кнесетом – Верховною Радою України. Більше
80% депутатів є євреями». Це твердження не заважає Новікову в тому ж
зверненні називати українську владу «неонацистською». «Порошенки,
турчинови, яценюки і решта, і решта», «їхні хазяї – американо-ізраїль-
ський бомонд, яке спить і в сні бачить, якби розв’язати війну з християн-
ством у світовому масштабі, тобто, спрямувати свої стріли на Росію».

А от підтвердження того, що «новохозарський міф» поділяють, сказа-
ти б, і з іншого боку.

У червні 2015 року «Правий сектор» заанонсував «марш правих
добровольців на честь перемоги князя Святослава», який і відбувся 3 лип-
ня. «Влітку 965-го року князь Святослав розгромив Хазарський каганат.
Уперше в середньовіччі Русь-Україна завдала поразки Степу,– йдеться 
в анонсі, і далі,– Слід нагадати, що ми маємо ворога не лише на сході, але
й усередині країни.

* О пропаганде, антисемитизме и адептах «Русского мира» / http://nv.ua/opinion/
lihachev/o-propagande-antisemitizme-i-adeptah-russkogo-mira-34120.html
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Сьогодні з упевненістю можна говорити, що, незважаючи на Майдан,
Україна продовжує перебувати під гнітом новітньої Хазарії – злочинної
олігархічної системи.

Ця система не лише утримує українську націю в стані фактичної без-
державності, обкрадає населення і веде нашу країну у прірву занепаду,
але й зараз, під час військової агресії, своїми „мирними планами“ допома-
гає Москві відновити контроль над Україною.

Аби не збереження олігархічної системи, аби не влада порошенків,
турчинових, яценюків, гройсманів, ми б уже звільнили Донбас і готували-
ся до звільнення Криму».

03.07.2015 сайт УНН опублікував* репортаж із світлинами. В матеріалі
повідомлено, що «у „Марші Святослава“ взяло участь майже тисяча осіб.
Одягнені у камуфляж представники добровольчих батальйонів – „ДУК –
Правий сектор“, „Айдар“ та окремі представники „Торнадо“. Хода пройш-

* Близько тисячі осіб приєдналися до “Маршу Святослава” у центрі Києва / http://
www.unn.com.ua/uk/news/1479159-blizko-tisyachi-osib-priyednalisya-do-marshu-
svyatoslava-u-tsentri-kiyeva
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ла від Майдану Незалежності вгору по вулиці Інститутській, далі заверну-
ла у вулицю до готелю „Київ“, вийшла на Грушевського. Учасники маршу
скандували – „Хунта буде!“, „Слава Киевской Руси! Новоросия – …оси!“,
„Ми – бандерівці“. Минувши Верховну Раду та Кабінет міністрів, зупинила-
ся біля входу на стадіон ім. В. Лобановського.

Навпроти Кабміну передні учасники маршу запалили кілька фаєрів,
що горіли червоним полум’ям». Потім відбувся імпровізований мітинґ, за-
читали вимоги до чинної влади.

«Насамкінець, на знак перестороги, якщо ці вимоги не будуть ви-
конані, перед сходами, що ведуть до Маріїнського парку, мітингуючи
запалили два десятка шин. Це було нагадування про Революцію гідності
та ймовірність третього Майдану».

На сайті «Правого сектору» того дня теж з’явилося повідомлення*, яке
розпочинається словами: «У день, в який Київський князь Святослав здо-
був перемогу над Хазарським каганатом, пройшли маршем по стольному
граду добровольці-націоналісти з ДУК „Правий сектор“, з полку „Азов“,
з батальйонів „Торнадо“, „Айдар“, „ОУН“, із ЗСУ».

* Праві добровольці гучно проголосили вимоги! Марш Святослава / http://pravyysektor.
info/news/news/157/pravi-dobrovolci-golosno-progolosili-svoyi-vimogi-do-sistemi.html
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Далі опубліковані вимоги:

«1) Офіційно визнати факт війни (не „АТО“) в Україні на світовому
рівні! Відмова від Мінських домовленостей!

2) Розірвати усі міжурядові відносини з російською федерацією!

3) Надати ВСІМ добровольчим формуванням гідне озброєння! А та-
кож належні права і соціальне забезпечення!

4) Активізувати інформаційну роботу в суспільстві щодо реальної
серйозності ситуації на сході країни!

5) Негайні кадрові зміни в міністерстві оборони та армії!

6) Справедлива та негайна кара для державних злочинців часів
Януковича!

7) Реальна та переможна боротьба с корупцією!

8) Націоналізувати російський бізнес в Україні та використати його
ресурси для стабілізації української економіки!

9) Розпочати повномасштабний наступ на окупантів до повного
відновлення єдності території України!

10) Зміна олігархічної зорієнтованості держави на національну!

Окремо заявлена вимога: Звільнити негайно усіх політв’язнів!
Йдеться про всіх патріотів, що захищали честь української нації і за
це попали за ґрати».

Закінчується повідомлення гаслами: «Нехай Бог і дух Святослава
Хороброго допомагають добровольцям-націоналістам у боротьбі проти
внутрішніх та зовнішніх окупантів!», «Здобудемо Українську Самостійну
Соборну Державу!»

Показово, що в той-таки день на сайті «Інституту Трансформа-
ції Суспільства» опубліковано* «Заяву Української Національної 
Консервативної партії». Наводимо повністю.

* Перевертні та агенти Кремля захопили Україну. Внутрішній окупації треба поклас-
ти край! / http://osp-ua.info/politicas/50130-perevertni-ta-agenti-kremlja-zakhopili-
ukrayinu-vnutrishniy-okupatsiyi-treba-poklasti-kray.html
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В Україні відбувається контрреволюція, владу вкотре захопили пе-
ревертні, агенти Кремля. Головні із них Яценюк-Бакаї, Вольцман-
Порошенко, Турчинов-Коган, Гройсман, газова принцеса Капі-
тельман-Тимошенко, Кучма, Пінчук. Влада захоплена внутрішніми
окупантами, інородцями, які знову поставили за мету здійснити
геноцид, як Каганович, Джугашвілі «Сталін», Ульянов-Бланк «Ленін»,
Гаухманн «Свердлов».

Необхідна негайна відставка Порошенка. Народні депутати, які не
будуть виступати і голосувати за імпічмент Порошенка, є націо-
нальними зрадниками, які повинні бути стерилізовані. Не треба
лякатись путінської кагебістської орди. Головний ворог розташо-
ваний на київських пагорбах, дракон, якого виростив Кучма у своє-
му сатанинському інкубаторі, разом із Московською кагебістською
церквою, попом Онуфрієм. Ось сьогодні головні вороги України.

Геть Мінські угоди! Русь-Україна понад усе! Русичі-арії переможуть!
Російської Федерації немає, це штучний мотлох, створений ха-
зарсько-тюркським каганатом на чолі із синедріоном.

Олег Соскін,
голова Української Національної Консервативної партії
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На сайті цього інституту (OSP-UA.info) можна знайти матеріали, що
вкладаються в «новохозарський міф». Українська вікіпедія подає таку ін-
формацію про голову Української Національної Консервативної партії:
«Олег Ігорович Соскін – український економіст, політолог, громадський
та політичний діяч, директор недержавної фундації – Інституту трансфор-
мації суспільства, голова Української Національної Консервативної партії,
керівник проекту „Мій вибір НАТО“». Також О. Соскіна можна побачити
в різних ТВ-програмах.

Як зазначив В. Лихачов, «„Хозарська“ антисемітська міфологія ней-
мовірно розроблена. Хто перший придумав святкувати победу русско-
го оружия над „юдейською хижацькою паразитичною державою“ саме
3 липня, тепер визначити важко, проте очевидно, що культ цього „свята“
прийшов в Україну з Росії».



Українці 
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Побиття активістки у Дніпропетровську

21.04.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив*, посилаючись на го-
лову ради правозахисної групи «Січ» Оксану Томчук, про напад 20 квіт-
ня в Дніпропетровську на члена цієї правозахисної групи, переселенку
з Донбасу Наталію Борнякову.

«Тендітну Наталію троє молодиків били підло і по-звірячому, роз-
повідаючи про те, що їй, „жидобандерівці“, не варто було обирати містом
свого мешкання наш Дніпро. Били сильно і цілеспрямовано, знаючи, хто
вона і чим займається. На жаль, я не маю сумніву, що це відповідь на нашу
діяльність»,– заявила Томчук.

Наталія Борнякова переховувала в своєму будинку в Старобешеві
Донецької області двох поранених бійців 39-го батальйону, за що потра-
пила до полону озброєних сепаратистів. Після звільнення вона мешкає
у Дніпропетровську. У міліції підтвердили факт побиття Наталії Борняко-
вої невідомими й заподіяння їй тілесних ушкоджень, зареєстровано заяву
про злочин.

* У Дніпропетровську побили активістку з Донбасу, яка рятувала українських бійців /
http://www.radiosvoboda.org/content/news/26970021.html
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Побиття волонтерки в Мелітополі

09.05.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив*, що мелітопольську
волонтерку Ольгу Сову, яка допомагає бійцям АТО, побив на вулиці неві-
домий чоловік у камуфляжній формі, прикрашеній «георгіївською стріч-
кою». Інцидент відбувся о шостій вечора. Жінка госпіталізована до першої
міської лікарні Мелітополя зі струсом мозку. Наразі за фактом побиття во-
лонтерки міліцією складено протокол. Місцеві волонтери вважають, що
приводом для побиття жінки став червоний мак, що був закріплений на
її куртці. Правоохоронні органи проводять перевірку за фактом побиття
волонтерки Ольги Сови, відомості про це внесені до єдиного обліку**.

Убивство юнака за вигук «Слава Україні»
в Дніпродзержинську

21.05.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив***, посилаючись на
Дніпродзержинську міську організацію партії «Правий сектор», про
вбивство у Дніпродзержинську юнака за вигук «Слава Україні!» За даними
організації, інцидент стався 19 травня, близько 22:30, в центрі міста.

«Було вбито 18-річного хлопця, патріота України. Тепер достемен-
но відомо, що загиблий воював у складі добровольчого батальйону, по-
вернувся додому живий, але був вбитий тут, вдома, на мирній начебто
землі. Виявляється, в Дніпродзержинську зараз можна загинути за вигук
„Слава Україні!“ Хлопця особисто оперував голова Дніпропетровської
обласної організації ПС Ростислав Винар, але на той момент постражда-
лий втратив понад 3 літри крові і врятувати його не вдалося»,– заявили
в «Правому секторі».

«Радіо Свобода» також вдалось телефоном поспілкуватись з поране-
ним товаришем убитого юнака, який перебуває в лікарні.

* У Мелітополі невідомий з «георгіївською стрічкою» побив волонтерку на вулиці /
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27006502.html

** Міліція перевіряє факт побиття волонтерки в Мелітополі / http://www.radiosvoboda.
org/content/news/27007164.html

*** У Дніпродзержинську вбили юнака за вигук «Слава Україні!» – «Правий сектор» /
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27028193.html
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«Сиділо дві компанії – ми і навпроти нас іще одна. Вони крикнули
„Слава Україні!“. Ми відповіли: „Героям слава!“. А компанія, що проходила
повз, крикнула: „Слава п…ам“. Ми підійшли, щоб з’ясувати ситуацію. Один
із них сказав, що в нього син в АТО воює. Я йому сказав: „Тим більше, хі-
ба можна вживати такі слова!“. Слово за слово спалахнула сварка, а потім
бійка. Я біг геть, ближче до ЦУМу, а тоді помітив, що у мене поранення
в груди. Нас з товаришем забрали до лікарні, ще в машині „швидкої“ він
посміхався, а тоді сказали, що його врятувати не вдалось – проникаюче
поранення, пробита легеня. Зараз відбувається слідство. Хто мене вда-
рив, я не бачив, я тільки потім помітив поранення, схоже на ножове. Вони
були напідпитку. Їх було троє – три чоловіка, а також дві жінки й дитина»,–
розповів Радіо Свобода поранений юнак.

Як повідомили в міліції, злочин розслідують як «умисне вбивство».
За попередніми даними, винуватець убивства – один, 45-річний чоловік.
Заводський районний суд міста обрав для нього запобіжний захід – три-
мання під вартою, на волю відпустили 37-річного чоловіка. У міліції під-
твердили, що вбивство і поранення сталось внаслідок конфлікту «на ґрун-
ті політичної дискусії» 19 травня.*

* МВС: у Дніпродзержинську звільнили одного із затриманих за підозрою у вбивстві
на політичному ґрунті / http://www.radiosvoboda.org/content/news/27030743.html
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Затримання екс-«беркутівця» за пропаганду

23.09.2015 сайт BBC повідомив* про затримання СБУ колишнього
співробітника «Беркуту», який «вів активну антиукраїнську пропаганду
в соціальних мережах». Посилаючись на веб-сайт служби, BBC передає,
що екс-«беркутівець» діяв «за завданням кураторів з так званої „ДНР“»,
«поширював матеріали, направлені на зрив мобілізації та дестабілізацію
ситуації в країні» і «відкрито закликав до підтримки злочинних дій теро-
ристичних організацій „ДНР“ і „ЛНР“ та пропагував створення фейкових
„республік“ в інших областях України». Затриманому інкримінують пося-
гання на територіальну цілісність і недоторканність України.

* СБУ затримала екс-«беркутівця» за пропаганду / http://www.bbc.com/ukrainian/
news_in_brief/2015/09/150923_vs_sbu_ex_berkut_dniproperovsk
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Убивство ґея в Харкові

28.01.2015 харківський сайт «Городской дозор» повідомив*, по-
силаючись на ВЗГ ГУМВС України в Харківській області, що 17-річний
студент зарізав чоловіка, з яким познайомився через соціальну мере-
жу. Про вбивство повідомив знайомий загиблого, який знайшов тіло
без ознак життя. За кілька годин правоохоронці затримали підозрю-
ваного, який зізнався у скоєному. Речові докази і знаряддя вбивства
вилучено.

«Коли зловмисник прийшов у гості до нового знайомого, він навмис-
но затіяв сварку з господарем квартири. Юнак взяв ножа, який приніс
із собою, напав на чоловіка та наніс йому смертельні поранення. Після
скоєного злодій заволодів особистими речами та грошима вбитого»,–
розповів перший заступник начальника Червонозаводського РВ м. Хар-
кова підполковник міліції Олександр Ништик.**

Як пише «Городской дозор», посилаючись на власні джерела, за-
гиблий чоловік мав нетрадиційну сексуальну орієнтацію, свою причет-
ність до ЛҐБТ-спільноти не приховував і активно знайомився в соцмере-
жах. Проте, правоохоронці припускають, що первісною метою зловмис-
ника було пограбування.

10.11.2015 Червоназаводський райсуд Харкова ухвалив присуд
у справі про вбивство 26-річного Ігоря Р. Суд довів, що вбивство відбулося
не з «необхідної оборони», як запевняв захист обвинуваченого Едуарда С.
Але суд дійшов висновку, що вбивство не було завчасно спланованим,
оскільки, з показів свідка, метою зустрічі було викриття нетрадиційної 
орієнтації жертви, а знаряддя вбивства – ніж – «у обвинуваченого був
при собі постійно, оскільки він ремонтував ним телефони».

Представник сторони потерпілого Роман Лихачов (член Харків-
ської правозахисної групи, голова Чугуївської правозахисної групи) про-
сив, враховуючи тяжкість злочину й те, що вбивця навіть не визнав себе

* В Харькове студент совершил жестокое убийство / http://dozor.kharkov.ua/news/
crime/1158043.html

** Співробітники харківської міліції за «гарячими слідами» розкрили жорстоке
вбивство / http://mvs.gov.ua/mvs/control/kharkiv/uk/publish/article/144383
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винним, призначити Едуарду С. покарання у вигляді позбавлення волі
терміном 15 років. Однак суд обрав покарання у вигляді позбавлення волі
ближче до мінімуму, передбаченого санкцією ч. 1 ст. 115 КК України (умис-
не вбивство) – 8 років позбавлення волі.

Аргументація цього висновку шокує: «Обтяжуючих покарання об-
ставин судом не встановлено, …з урахуванням даних про особу обвину-
ваченого, його неповнолітнього віку, відсутності обтяжуючих обставин, 
а також відношення до вчинених злочинів, його ініціативи та мети для 
знайомства з потерпілим (якою було викриття нетрадиційної орієнта-
ції останнього – ред.), кількості тілесних ушкоджень, що ним були спричи-
нені та наслідків злочину».

Тобто, у судовому вироку чорним по білому написано, що за вбивство
людини за ознакою ненависті до ЛҐБТ можна розраховувати на відносно
м’яке покарання. Таке рішення є гомофобним за формою та дискриміна-
ційним за суттю.*

Невдала спроба провести «Київ-прайд»

06.06.2015 сайт BBC–Україна повідомив** про спробу представників
ЛҐБТ-спільноти провести у Києві марш за рівність, однак їхнім намірам
завадили радикально налаштовані молодики. «Київ-прайд» планували
провести на набережній Дніпра у районі Оболонь. Однак попри присут-
ність надзвичайно великої кількості силових підрозділів, учасників акції
закидали димовими шашками та шумовими гранатами. Опоненти ЛҐБТ
стверджували, що вони прийшли як громадські активісти і не належать
до жодних організацій. Хоча напередодні завадити маршеві за рівність
обіцяли у «Правому секторі», а під час сутичок у тому районі було багато
автомобілів із символікою організації. Внаслідок інциденту постраждали
щонайменше дев’ять правоохоронців і 10 учасників акції. Серед постраж-
далих є й нападники. У міліції повідомили, що затримали 25 людей, їм інк-
римінують хуліганство.

* «Обтяжуючих покарання обставин судом не встановлено» / http://khpg.org.ua/
index.php?id=1448245643

** Марш рівності у Києві: завіса таємності і сутички / http://www.bbc.co.uk/ukrainian/
multimedia/2015/06/150606_gay_pride_video_rl
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Вибух у барі «Лібертин» в Одесі

20.07.2015 одеській сайт «Думская» повідомив*, посилаючись на
прес-службу міське УВС, що того дня приблизно о четвертій ранку в барі
«Лібертин» (вул. Рішельєвська, 60) стався вибух – невідомі заклали під
двері вибуховий пристрій, імовірно гранату РГД-5. Постраждав охоро-
нець закладу – хлопець 1994 року народження, – якого госпіталізували
з осколковим пораненням стегна. Приміщення постраждало мало – сліди
вибуху помітні лише на дверях і біля входу. Як розповіли місцеві мешкан-
ці, у закладі збиралися представники сексуальних меншин.** Кримінальне
провадження відкрито за статтею «замах на вбивство». Кваліфікацію «тер-
акт» міліція не розглядає.

Знущання з чоловіка в Харкові

14.08.2015 сайт УГСПЛ повідомив*** про знущання невідомих над
чоловіком у Харкові, підозрюючи його в «нетрадиційній сексуальній
орієнтації». Ось розповідь потерпілого Віталія (ім’я змінене): «Наді мною 
знущались, принижували мою честь та гідність, при нанесенні мені ударів 
змушували мене здійснювати дії, які повністю суперечили моїй волі. Та-
кож змушували мене зізнатися в тому, що я нібито відношусь до осіб 
з нетрадиційною сексуальною орієнтацією… Також мені було наказано 
дістати з сумки тюбик з мастилом, яке злочинці видавили мені на шап-
ку і на куртку, знімаючи все це на камеру. Злочинці зняли з мене шапку 
та вилили мені на голову зеленку, знімаючи все це на відео… Невідомі 
особи мали умисел принизити мої права та показати своє відношення 
до осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, шляхом побиття 
та знущання…Змусили дістати з сумки паспорт, і також без моєї волі 
зняли на відео персональну інформацію про мене, яка є в моєму паспорті 
(прізвище, ім’я, по батькові, дата і місце народження, фотографія, но-

* В центре Одессы взорвали бар: пострадал охранник / http://dumskaya.net/news/v-
odesse-vzorvali-bar-postradal-ohrannik-048483/

** Взорванный в Одессе бар оказался гей-клубом / http://dumskaya.net/news/vzorvannyj-
v-odesse-bar-okazalsya-gej-klubom-fot-048486/

*** Правоохоронці зухвало ігнорують злочини на ґрунті ненависті / http://helsinki.org.
ua/index.php?id=1439544112
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мер паспорта). Погрожували мені поширенням зазначеного вище відео 
в мережі Інтернет…»

Одразу після нападу та знущань Віталій звернувся до Ленінського РВ
Харківського міського управління міліції та написав заявою про злочин.
Після цього одного з кривдників доставлено до райвідділу для складання
пояснень. Проте кримінальне провадження правоохоронці не відкрили.
На повторну заяву йому відповіли, що за його заявами «було прийнято 
рішення про припинення подальшого розгляду, про що було складено від-
повідні висновки».

Після цього Віталій звернувся до правозахисників. Правову допомогу
чоловікові надає Фонд стратегічних справ Української Гельсінської спілки
з прав людини. Голова Чугуївської правозахисної групи, член Харківської
правозахисної групи адвокат Роман Лихачов допоміг хлопцю написати
скаргу до Ленінського райсуду м. Харкова на бездіяльність міліції, а саме
на невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань (що потрібно було зробити протягом
24 годин).

Ленінським райсудом винесено ухвалу, згідно з якою начальник
слідчого відділу мав протягом доби внести до Єдиного реєстру досудо-
вих рішень відомості по заяві Віталія про кримінальні правопорушення.
Однак міліціонери знехтували й судовою ухвалою. І тільки після подання
Віталієм скарги до прокуратури Харківської області з вимогою відкри-
ти кримінальне провадження вже стосовно начальника слідчого відділу
Ленінського РВ за умисне невиконання постанови суду, що набрала за-
конної сили, справа зрушила з мертвої точки.

Опинившись перед «перспективою» самим перетворитися на обви-
нувачених, правоохоронці нарешті відкрили кримінальне провадження
за заявами Віталія.

Напад на ЛҐБТ-активістів в Одесі

15.08.2015 сайт «Радіо Свобода» передав*, що невідомі у масках
напали на активістів ЛҐБТ-спільноти під час закритого заходу у рамках

* В Одесі ЛГБТ-активістів закидали петардами / http://www.radiosvoboda.org/content/
news/27190662.html
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фестивалю «Одеса Прайд». Про це повідомили учасники та організатори
заходу. «Приміщення ком’юніті-центру Queer Homе Odessa, в якому про-
ходять сьогоднішні заходи „Одесса Прайд–2015“, піддалося нападу з боку
радикально налаштованих сил.

Невідомі у масках увірвалися у приміщення центру і кинули кілька
петард в учасників фестивалю. Ніхто не постраждав»,– йдеться у пові-
домленні на офіційній сторінці «Одеса-Прайд», опублікованому у суботу,
15 серпня.

13 серпня стало відомо, що Одеський окружний адміністративний
суд заборонив проводити в Одесі вуличну ходу («Марш рівності») пред-
ставників ЛҐБТ-спільноти.*

За інформацією правоохоронних органів, організатори ходи не
повідомили про запланований маршрут маршу. Натомість організато-
ри фестивалю заявляють, що представники міліції радять власникам
приміщень, де проводяться заходи фестивалю, відмовляти в оренді.
В одеській міліції подібні звинувачення спростовують, називаючи такі дії
незаконними.

Як повідомив сайт «Радіо Свобода» 16.08.2015, посилаючись на
прес-службу одеської організації ВО «Свобода», після нападу на ЛҐБТ-
спільноту в Одесі, який стався напередодні, правоохоронці затримали
13 активістів одеської організації ВО «Свобода» та представників ор-
ганізації «Сокіл», після кількагодинного утримання в райвідділі міліції
їх відпустили. За повідомленням, правоохоронці затримали активістів
біля приміщення на Старопортофранківській вулиці, де «відбувалось
відкриття ЛҐБТ-фестивалю, там націоналісти спостерігали за тим, щоб
ЛҐБТ-особи не пішли пропагувати дегенеративні цінності вулиця-
ми Одеси».

Як повідомили в одеській міліції напередодні, «понад 10 осіб, які бра-
ли активну участь у порушенні громадського порядку, запрошені в один
із райвідділів Одеси для надання пояснень». Як повідомили в міліції, після
складання адміністративних протоколів за статтею 173 (дрібне хуліганс-
тво) Кодексу України про адміністративні правопорушення, затриманих
відпустили.

* В Одесі затримали 13 активістів після нападу на ЛГБТ-спільноту 15 серпня – партія
«Свобода» / http://www.radiosvoboda.org/content/news/27191636.html
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Напад на захисника прав ЛҐБТ в Києві

23.09.2015 сайт «Front Line Defenders» повідомив*, що 14.09.2015
о 22:00 в Києві біля станції метро «Оболонь» четверо невідомих чоловіків
жорстоко побили правозахисника Ніка Картера та його друга пана Конд-
ратова. Нік Картер мешкає в Києві, відкрито обстоює права ЛҐБТ, бере
участь у різноманітних ток-шоу на українській телевізії, у демонстраціях
на підтримку ЛҐБТ-спільноти, зокрема в Марші рівності 2015 року. Пові-
домлено, що через свою публічну діяльність Картер протягом кількох
місяців потерпає від цькування та загроз – невідомі телефонують йому
та погрожують у соцмережах.

Нападники під час побиття згадували сексуальну орієнтацію потер-
пілих. Картер отримав серйозні травми обличчя, у Кондратова – струс
головного мозку. Також у Кондратова вкрали особисті речі й гроші. Коли
нападники пішли, правозахисник викликав міліцію. Міліціянти прийняли
письмову заяву й викликали швидку допомогу, яка доправила Картера
й Кондратова до лікарні.

16.09.2015 Картеру повідомили, що його заява, написана ввечері,
коли стався напад, загубилася. Співробітники міліції попросили його при-
їхати в Оболонське районне управління ГУ МВС для подання нової скарги.
Правозахисник вважає, що при повторному зверненні в міліцію до нього
поставились зневажливо.

* Украина: нападение на защитника прав ЛГБТИ / https://www.frontlinedefenders.org/
ru/node/29718
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03.01.2015 сайт УМВС України в Сумській області повідомив*, що
«протягом листопада–грудня в обласному центрі та Сумському районі
була зареєстрована серія крадіжок з приватних будинків. (…) З осель
викрадали все цінне – гроші, ювелірні вироби з золота, ноутбуки, план-
шети, шуби, коштовний годинник та навіть зброю. (…) …працівники кар-
ного розшуку Сумського міського відділу міліції вирахували та затрима-
ли підозрюваних. А під час допиту слідчим міліції, один з затриманих,
35-річний житель Луганської області, зізнався у скоєнні семи крадіжок
на території м. Суми та ще трьох на території Сумського району. До речі,
під час затримання, у цього непрацюючого і раніше судимого за 
крадіжки громадянина, правоохоронці виявили та вилучили півтори
тисячі доларів США, 10 000 гривень та 500 євро.

Особи трьох інших громадян, яких міліція теж підозрює у причет-
ності до крадіжок, встановлені. Це жителі Донецької і Одеської облас-
тей, та міста Суми. Двоє з них вже були раніше засуджені за вчинення 
крадіжок і пограбувань».

27.01.2015 на сайті газети «Вечерний Харьков» опубліковано** ма-
теріал під назвою «Переселенець з Луганщини вбив харків’янина та втік
у зону АТО».

В публікації, зокрема, сказано, що «міліція затримала 32-річного
жителя Луганської області, який скоїв убивство в Харкові, а потім нама-
гався сховатися від правосуддя в зоні бойових дій. (…) …убивство скоєне
в одній з харківських квартир на вулиці Світлій. Тіло 57-річного чолові-
ка знайшов його племінник. У загиблого були зафіксовані колото-різані
рани шиї, відкрита черепно-мозкова травма. З’ясовано, що з квартири
зникли техніка, грошові кошти й верхній одяг». Підозрюваного, раніше 
судимого чоловіка, затримано в одному з селищ Луганської області,–
йдеться в матеріалі.

* В Сумах міліція затримала квартирних злодіїв / http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/
sumy/uk/publish/article/136607

** Переселенец с Луганщины убил харьковчанина и сбежал в зону АТО / http://vecher-
niy.kharkov.ua/news/102006



Злочини на ґрунті ненависті в Україні – 2015

03.02.2015 сайт ГУМВС України в Харківській області повідомив*, що
«у вчиненні злочину працівники Орждонікідзевського РВ спільно з інс-
пекторами відділу ДАІ та патрульної служби викрили 29-річного донеч-
чанина. Чоловік та його подільник навмисно прибули до Харкова для
скоєння злочинів задля власного збагачення. 2 лютого до міліції звернув-
ся 21-річний харків’янин, який заявив, що двоє невідомих на перехресті
проспекту Московського та вулиці Плиткової під загрозою застосування
предмету, схожого на пістолет, незаконно заволоділи його автомобілем
„Volkswagen-Touareg“. (…) В результаті проведеної роботи працівниками
полку патрульної служби спільно зі співробітниками сектора карного роз-
шуку та ВДАІ по обслуговуванню Орджонікідзевського району в скоєн-
ні кримінального правопорушення викритий 29-річний безробітний
раніше судимий за шахрайства житель Донецька. (…) Як з’ясували
слідчі, зловмисники мешкають на території Донецької області».

03.02.2015 сайт УМВС України в Сумській області повідомив**, що «не-
щодавно працівники сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків
Глухівського міськвідділу міліції та службовці Глухівського прикордонно-
го загону на пункті пропуску через Державний кордон «Бачівськ» під час
огляду рейсового автобусу міжміського сполучення звернули увагу на
речі однієї з пасажирок. 37-річна пані, уродженка Луганської області,
довгий час проживала в Криму, однак після анексії півострова переїхала
на постійне проживання до своїх родичів у Львів. (…) Однак перетнути
кордон їй не судилось – в люб’язно наданих для огляду речах стражами
порядку було виявлено пакетик з зеленою подрібненою речовиною рос-
линного походження, схожою на марихуану, й кілька підозрілих пігулок.
(…) Як пояснила молода жінка, «травичку» вона іноді використовувала як
заспокійливий засіб, а пігулки отримала від свого знайомого спортсме-
на-бодібілдера, котрий рекомендував вживати їх у якості допінгу. Від-
так, горе-спортсменці довелося повертатися додому. (…) У подальшому
матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю
до Служби Безпеки України…».

* Харківські правоохоронці за лічені години затримали жителя сусіднього регіо-
ну, який незаконно заволодів автомобілем / http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/
kharkiv/uk/publish/article/145128

** На заробітки – з допінгом та наркотиком / http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/sumy/
uk/publish/article/139151
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04.02.2015 сайт ГУМВС України в Харківській області повідомив*, що
«днями до чергової частини Харківського РВ надійшло повідомлення від
28-річної мешканки селища Бабаї. Жінка розповіла, що на автобусній зу-
пинці невідомий чоловік відібрав її сумочку, в якій знаходилися 600 гри-
вень, ключі від помешкання та інші особисті речі. (…) В ході проведення
оперативно-розшукових заходів дільничним інспекторам міліції вдалося
встановити особу, причетну до скоєння злочину. Ним виявився безробіт-
ний 25-річний мешканець Донецької області, який останні 3 місяці
мешкає в селищі Бабаї. (…) Як з’ясувалося, це не перша зустріч молодика
з правоохоронцями – раніше він притягувався до кримінальної від-
повідальності за майнові злочини».

18.02.2015 сайт ГУМВС України в Харківській області повідомив**, що
«з тимчасового помешкання 28-річного луганчанина, який нещодавно 
оселився у Харкові, оперативники Жовтневого райвідділу міліції вилу-
чили пістолети, ножі та боєприпаси.

Слідством встановлено, що чоловік може бути причетний до вчинен-
ня тяжких злочинів на території міста. (…) Правоохоронці з’ясували, що

* Працівники міліції Харківщини оперативно затримали молодика, який заво-
лодів жіночою сумкою / http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/kharkiv/uk/publish/
article/145194

** Харківські міліціонери виявили у жителя сусідньої області арсенал вогнепальної
зброї / http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/kharkiv/uk/publish/article/147132
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декілька місяців тому чоловік прибув до Харкова, маючи конкретні корис-
ливі наміри. Він планував „заробляти“ гроші кримінальним шляхом, і вже
почав реалізовувати свій злочинний задум. Так, під час слідчих дій, право-
охоронці встановили причетність затриманого до скоєння на початку лю-
того розбійного нападу на один з харківських ломбардів. Зловмисник під
загрозою застосування зброї заволодів 5,5 тисячами гривень з сейфу».

06.03.2015 сайт ГУМВС України в Харківській області опублікував
повідомлення* під назвою «Міліція Харківщини викрила жителя До-
нецької області у зухвалому злочині проти дитини», в якому сказано,
що «працівники Лозівського міськвідділу міліції затримали учора раніше 
засудженого 30-річного чоловіка, який в центрі міста відібрав у 12-річної
дівчинки мобільний телефон. (…) Затриманого було відразу доставлено
до Лозівського міськвідділу. Чоловік зізнався в скоєному і розповів, що до
Лозової приїхав два дні тому до своєї бабусі. Телефон хотів продати та під-
заробити грошей на життя».

30.03.2015 сайт ГУМВС України в м. Києві повідомив**, що «до черго-
вої частини Голосіївського райуправління столичної міліції надійшло пові-
домлення від автопатруля Полку міліції громадської безпеки особливого
призначення про затримання чоловіка.

* Міліція Харківщини викрила жителя Донецької області у зухвалому злочині проти
дитини / http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/kharkiv/uk/publish/article/149366

** Біля станції столичного метро затримано чоловіка з гранатою / http://www.mvs.gov.
ua/mvs/control/kyiv/uk/publish/article/204599
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Він, побачивши працівників міліції, кинув на землю предмет, схожий
на гранату. (…) Зловмисником виявився 39-річний уродженець Луган-
ської області, безробітний, з його слів раніше не судимий. Він розповів,
що близько двох тижнів тому приїхав до Києва для працевлаштування.
Гранату знайшов на вулиці і вирішив залишити собі. Коли побачив праців-
ників міліції, злякався, кинув гранату і почав тікати».

06.05.2015 сайт УМВС України в Сумській області повідомив*, що
«сумські оперативники затримали зловмисників, які промишляли розбій-
ними нападами на ювелірні крамниці в Сумській, Полтавській та Вінниць-
кій областях. (…) Цілеспрямована та кропітка робота працівників карного
розшуку Сумського міського відділу міліції врешті дала бажаний резуль-
тат – правоохоронці знайшли та затримали зловмисників на Донбасі.
Нападниками на ювелірну крамницю виявилися двоє 47-річних жителів 
Донецької області. Обидва чоловіки ніде не працюють, і вже притя-
галися до кримінальної відповідальності в Україні та Росії: один – 
за крадіжки, інший – за розбої. Слідство встановило причетність затри-
маних ще до двох подібних нападів на ювелірні магазини, які підозрювані
вчинили протягом останніх п’яти місяців у Вінниці та в місті Комсомольськ
Полтавської області».

11.06.2015 сайт ГУМВС України в Київській області повідомив**, що
«працівники сектору дільничних інспекторів міліції Ірпінського міськвід-
ділу міліції затримали групу осіб, які за допомогою спеціального при-
ладу для відкриття сигналізації скоювали крадіжки особистого майна
з автомобілів громадян. Правопорушниками виявились раніше судимі, 
уродженці Луганської та Хмельницької областей, які відслідковували
потенційних жертв на автостоянках супермаркетів, банківських уста-
нов, біля кафе. Шляхом сканування автомобіля електронним пристроєм
вони відкривали двері авто та викрадали звідти цінні речі, докумен-
ти та гроші…».

04.07.2015 сайт ГУМВС України в Харківській області повідомив***

про вбивство чоловіка на Харківщині, а також про те, що «впродовж

* Сумська міліція затримала нападників на ювелірні магазини / http://www.mvs.gov.
ua/mvs/control/sumy/uk/publish/article/147669

** У місті Ірпінь міліція затримала групу крадіїв / http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/
kyivska/uk/publish/article/162436

*** Там само.
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кількох годин у скоєнні цього злочину співробітники карного розшуку
Ізюмського міськрайвідділу міліції викрили раніше судимого 51-річно-
го уродженця Донецької області. Під час встановлення обставин події
правоохоронці з’ясували, що протягом тривалого часу підозрюваний
мешкав неподалік залізничної станції. Одного дня він зустрівся із 43-річ-
ним знайомим. Чоловіки розпивали алкогольні напої. Раптово між ними
виник конфлікт, у ході якого донеччанин схопив ґвинтівку, яку він приніс
із собою, та вистрілив у товариша. Від отриманої вогнепальної травми шиї
потерпілий помер. Через декілька годин зловмисника затримали спів-
робітники оперативного блоку місцевої міліції. (…) У подальшому було
встановлено, що підозрюваний неодноразово притягувався до кримі-
нальної відповідальності. На рахунку чоловіка крадіжки, хуліганство 
та незаконне поводження зі зброєю».

08.07.2015 сайт УМВС України в Полтавській області повідомив*, що
«під час перевірки автомобіля марки КАМАЗ правоохоронці встановили,
що він перебуває у розшуку як викрадений. 7 липня, близько 6-ї години,
на посту ДАІ «Чутове» спрацювала система відеоконтролю «Рубіж». Пра-
цівники взводу дорожньо-патрульної служби зупинили вантажний авто-
мобіль марки КАМАЗ під керуванням 46-річного мешканця Луганської 
області. Під час перевірки представники Державтоінспекції встановили,
що даний транспортний засіб розшукується Станично-Луганським рай-
відділом міліції. Автомобіль значиться викраденим в Луганській області
озброєною групою осіб у період з серпня по грудень 2014 року».

28.07.2015 сайт ГУМВС України в Харківській області повідомив** про
вбивство в Дергачівському районі: «…до правоохоронців звернувся міс-
цевий лісничий та повідомив, що у лісосмузі він натрапив на тіло чоловіка
з ознаками насильницької смерті. (…) Під час огляду на тілі потерпілого
було виявлено близько 8 ножових поранень в області спини та голови.
За складеним орієнтуванням правоохоронці оперативно встановили осо-
бу потерпілого. Ним виявився 47-річний харків’янин. Тієї ж доби у ході ком-
плексу проведених слідчих та розшукових заходів співробітники міліції
викрили у скоєнні цього злочину 29-річного раніше неодноразово 

* Працівники ДАІ затримали автомобіль, який перебував у розшуку / http://www.mvs.
gov.ua/mvs/control/poltava/uk/publish/article/209332

** Правоохоронці Харківщини протягом доби розкрили вбивство / http://www.mvs.
gov.ua/mvs/control/kharkiv/uk/publish/article/167776
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засудженого за вчинення тяжких злочинів уродженця Луганщини,
який зараз мешкає у Харкові».

04.09.2015 сайт ГУМВС України в Київській області проінформував*,
що «4 вересня до міліції надійшло повідомлення від правоохоронців за-
лізничної станції Фастів, що у одного із пасажирів потягу сполученням
Миколаїв–Київ знаходиться предмет, схожий на гранату. На місце події
виїхала слідчо-оперативна група міліції. Під час поверхневого огляду пра-
воохоронці виявили та вилучили у пасажира потягу гранату Ф-1. Підозрю-
ваного, 30-річного уродженця міста Донецьк, затримали та доставили
до Фастівського міськвідділу. Чоловік пояснив працівникам міліції, що
придбав гранату у поїзді, у незнайомого чоловіка, за 100 гривень».

12.09.2015 сайт ГУМВС України в м. Києві повідомив**, що «столичні
оперативники затримали двох молодиків, які займалися збутом нарко-
тиків. Вартість вилученого „товару“, а це – екстазі, марихуана та ЛСД,
становить близько 100 тисяч гривень. (…) Наркоділками виявилися
уродженці Житомирської та Луганської областей, 24-х та 25-ти років,
раніше не судимі».

* У Фастові міліціонери затримали п’яного пасажира потягу, який погрожував гро-
мадянам гранатою / http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/kyivska/uk/publish/article/
173394

** Столичні оперативники затримали двох молодиків, які займалися збутом наркоти-
ків / http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/kyiv/uk/publish/article/231050
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30.09.2015 сайт «Права людини в Україні» (ХПГ) передав*, що «кіль-
ка внутрішньо переміщених осіб, що зверталися по допомогу до Цент-
ру підтримки і консультацій вимушених переселенців „Станція Чугуїв“
(діє на базі Чугуївської правозахисної групи), заявили, що їхні автівки
постійно та безпідставно зупиняють працівники міліції – для перевірки.
Єдиною „підставою“ для таких дій вони називають те, що на автомобі-
лях містяться донецькі або луганські номерні знаки. Такі „зупинки
на вимогу“, мало того, що забирають час та нерви у водіїв, нерідко ще
й закінчуються банальним вимаганням грошей з боку недобросовісних
правоохоронців».

19.12.2015 сайт МВС України повідомив**, що «близько 21-ї години
17 грудня на стаціонарному посту № 3 в місті Корець працівники ро-
ти ДПС ДАІ, підпорядкованої Головному управлінню Національної поліції
в Рівненській області, зупинили автомобіль „Toyota Land Cruiser“. За кер-
мом позашляховика перебував 45-річний житель міста Луганськ.
Під час перевірки реєстраційних документів та спілкування з працівни-
ками поліції водій помітно нервував, що і викликало підозру у правоохо-
ронців. Під час поверхневого огляду транспортного засобу поліцейські
виявили поліетиленові пакети, у яких знаходився бурштин-сирець, ва-
гою майже 22 кілограми».

* «Номерна» дискримінація / http://khpg.org.ua/index.php?id=1443577829
** На Рівненщині затримали водія з Луганська, який перевозив майже 22 кілограми

«сонячного» каміння / http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/
1128927
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1. Антиукраїнський

03.01.2015 сайт DEPO.UA повідомив*, посилаючись на прес-служ-
бу ГУ МВС у Рівненській області, про пошкодження барельєфу «Небесна
сотня», встановленого в місті Рівному. Невідомі вандали нанесли на ба-
рельєф напис «Безбожна чернь».

Фото: unn.com.ua

13.01.2015 Gazeta.ua повідомила**, посилаючись на Facebook редакто-
ра запорізької газети «Суббота плюс» Богдана Василенка, що в Запоріжжі
невідомі вандали підпалили вінки на могилі загиблого в АТО бійця 37-го
мотопіхотного батальйону ЗСУ Романа Швачка. 38-річний Роман Швач-
ко був активістом запорізького Майдану. На фронт пішов добровольцем.
14 листопада чоловік загинув під час мінометного обстрілу. 02.02.2016

* У Рівному вандали осквернили барельєф «Небесна сотня» написом «Безбожна
чернь» / http://www.depo.ua/ukr/life/v-rovno-vandaly-oskvernili-barelef-nebesnoy-sotne-
nadpisyu-03012015150000

** У Запоріжжі підпалили могилу воїна АТО / http://gazeta.ua/articles/np/_u-zaporizhzhi-
pidpalili-mogilu-voyina-ato/603366
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вандали зруйнували нагробок і розкидали квіти на могилі Романа Швач-
ка. Про це повідомив сайт VGORODE.UA.* 04.02.2015 на Капустяному цвин-
тарі в Запоріжжі затримали вандала, який намагався осквернити могилу
Романа Швачка. Про це повідомив** сайт Тиждень.ua, посилаючись на
прес-службу запорізької мерії. «Трьом працівницям підприємства, під час
чергового обходу території, вдалося затримати чоловіка, який знаходив-
ся біля могили загиблого військовослужбовця і вів себе підозріло»,– за-
значив начальник СКП «Запорізька ритуальна служба» Олег Мамотенко.
Затриманий чоловік спробував утекти, а потім став заперечувати свою
причетність до осквернення могили, виправдовуючись перед працівни-
ками комунального підприємства, що просто, проходячи повз місце по-
ховання військовослужбовця, випадково спіткнувся. Після того, як факт
пошкодження намогильної споруди був зафіксований, затриманого пере-
дали працівникам правоохоронних органів.

14.01.2015 сайт «Від і до» повідомив***, посилаючись на телеканал ZIK.
UA, що в Чернівцях на центральному кладовищі невідомі вандали про-
стрелили фотографію загиблого в АТО бійця Андрія Альошина. З 13 липня
2014 року він вважався зниклим безвісти. Його визнали загиблим лише
після проведення ДНК-експертизи. Поховали військового у Чернівцях
14 листопада 2014 року.

26.01.2015 сайт «Полтава сьогодні» повідомив****, посилаючись на ВЗГ
УМВС України в Полтавській області, що у Полтаві вандали спаплюжили
пам’ятки на честь Героїв Небесної Сотні. 25 січня громадяни повідомили,
що невідомі особи обмалювали стелу на честь Героїв Небесної сотні, яка
розташована біля Полтавської ОДА. Люди побачили це, коли збирались
на чергове Народне Віче. Також вандали спаплюжили графіті-меморіал
загиблим у боротьбі за волю біля Полтавської аграрної академії.

* Неспокойный сон: В Запорожье вновь осквернена могила погибшего в зоне АТО
бойца / http://zp.vgorode.ua/news/sobytyia/250285-nespokoinyi-son-v-zaporozhe-vnov-
oskvernena-mohyla-pohybsheho-v-zone-ato-boitsa

** У Запоріжжі затримали підозрюваного в оскверненні могили загиблого на Донбасі
бійця / http://tyzhden.ua/News/129251

*** На чернівецькому кладовищі вандали прострелили фото загиблого в АТО бій-
ця / http://vidido.ua/index.php/pogliad/article/na_chernivec_komu_kladovii_vandali_
prostrelili_foto_zagiblogo_v_ato_biicja/

**** У Полтаві вандали спаплюжили пам’ятки на честь Героїв Небесної Сотні / http://
today.pl.ua/podi.html?new_id=4518
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Сайт Літинської РДА (Вінницька обл.) повідомив*, що у ніч проти
27.01.2015 пошкоджено банер, встановлений місцевими жителями біля
приміщення СО «Літинські електричні мережі» на знак вдячності геро-
ям Майдану. Тижнем раніше у смт. Літині зруйнували меморіальну плиту,
розміщену на могилі героїв Літинських Крут на центральному кладовищі
Літина.

05.02.2015 сайт Народного Руху України повідомив**, що у Снігурів-
ці Миколаївської області невідомі розбили меморіальну дошку відомо-
му українському політичному діячеві, лідерові Народного Руху України
В’ячеславу Чорноволу, встановлену у день Соборності України, 22 січня.
Снігурівський райвідділ міліції відкрив кримінальне провадження за фак-
том знищення меморіальної дошки.

* У Літині невідомі вандали понівечили банер, який був встановлений в пам’ять за-
гиблим героям Небесної сотні / http://lityn-administratsia.gov.ua/index.php/novyny-
rda/610-u-litini-nevidomi-vandali-ponivechili-baner-yakij-buv-vstanovlenij-v-pam-yat-
zagiblim-geroyam-nebesnoji-sotni

** НРУ засуджує акт вандалізму на Миколаївщині щодо меморіальної дошки В. Чорно-
волу / http://www.nru.org.ua/news/aktualno/1298-nru-zasudzhuie-akt-vandalizmu-na-
mykolaivshchyni-shchodo-memorialnoi-doshky-v-chornovolu
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16.02.2015 сайт «Український погляд» повідомив* про зникнення
в центрі міста червоно-чорного прапора УПА, встановленого у червні
минулого року активістами ВО «Свобода» на вшанування патріотів, по-
леглих на київському Майдані. Флагшток спиляли болгаркою. Окрім пра-
пору пам’ятний знак складається ще зі встановленої активістами гранітної
дошки з написом «На честь бійців Небесної сотні та учасників Революції
гідності 2013–2014 рр.», яка проіснувала лише два місяці – її розбили неві-
домими. Спроби зіпсувати дошку фарбою або розбити були неодноразо-
вими, але активісти щоразу відновлювали пам’ятне місце. Також пізніше,
в ніч проти 04.06.2015, гранітну плиту знову відірвали та перегорнули так,
щоби не було видно напису.**

19.02.2015 сайт Сумської ОДТРК повідомив*** про те, що на Алеї Слави
на Центральному кладовищі невідомі постійно нівечать могилу загиблого
героя АТО Артема Кузякова, який на війну пішов добровольцем, служив
у батальйоні «Донбас». За три місяці, наприкінці серпня 2014 року загинув
під Іловайськом.

24.02.2015 сайт Медіа-корпорації «Є» повідомив****, що в Рубіжно-
му, що на Луганщині, бійці зведеного загону управління МВС України
в Хмельницькій області разом із місцевими правоохоронцями затрима-
ли чоловіка, який розтрощив пам’ятну стелу, встановлену на честі воїнів
30-ї механізованої бригади, які загинули 22 травня 2014 року, мужньо
захищаючи територіальну цілісність України. Повідомлено, що затрима-
ний перебував у стані алкогольного сп’яніння й поводився неадекватно.
Щодо нього відкрили кримінальне провадження за статтею статтею 296 –
хуліганство.

28.02.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив*****, посилаючись на гро-
мадських активістів, що вночі в Дніпропетровську невідомі розтрощили
меморіальну табличку на пам’ятному знаку В’ячеславу Чорноволу на од-

* У Сумах вандали посягнули на пам’ять Героїв Небесної Сотні / http://ukrpohliad.org/
news/u-sumah-vandaly-posyagnuly-na-pam-yat-geroyiv-nebesnoyi-sotni.html

** У Сумах – загострення вандалізму / http://tv.sumy.ua/u-sumah-zagostrennya-vandalizmu/
*** На Центральному кладовищі міста почастішали випадки вандалізму / http://tv.sumy.

ua/na-tsentralnomu-kladovyshhi-mista-pochastishaly-vypadky-vandalizmu/
**** На Луганщині хмельницькі міліціонери затримали вандала, який зруйнував пам’ят-

ник українським воїнам / http://ye.ua/news/news_19405.html
***** У Дніпропетровську невідомі понівечили пам’ятний знак В’ячеславу Чорноволу /

http://www.radiosvoboda.org/content/article/26874809.html
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нойменному бульварі. Про акт вандалізму активісти повідомили міліцію.
«Я особисто телефонував до керівництва міського управління міліції
і мене запевнили, що справа буде взята на особистий контроль»,– сказав
керівник громадської організації «Майдан–Січеслав» Віктор Романенко.

07.04.2015 сайт ВО «Свобода» (Ужгород) повідомив*, що 05.04.2015
на Замковій горі в м. Хусті «свободівцями був виявлений акт вандалізму
над монументом Карпатським січовикам». Повідомляється, що це вже
друге того року руйнування пам’ятника – 23.03.2015 громада Хусту своїми
силами відновила монумент. Хустська міська організація ВО «Свобода»
звернулася до РВ УМВС в м. Хусті з вимогою розслідувати вищевказаний
злочин. Також у повідомленні наголошується на бездіяльності право-
охоронців.

19.04.2015 сайт телеканалу ТСН повідомив**, що у Кременчуці (Пол-
тавська область) невідомі осквернили графіті із зображенням Тараса Шев-

* Вандали нищать пам’ятник січовикам на Замковій горі у Хусті / http://svoboda.uz.ua/
vandaly-nyschat-pam-yatnyk-sichovykam-na-zamkovij-hori-u-husti/#more-702

** У Кременчуку вандали облили фарбою графіті із зображенням Тараса Шевченка /
http://tsn.ua/ukrayina/u-kremenchuku-vandali-oblili-farboyu-grafiti-iz-zobrazhennyam-
tarasa-shevchenka-422250.html
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ченка, намальоване на стіні в районі електростанції. Про акт вандалізму
повідомив його автор – художник Сергій Брильов. Графіті залито черво-
ною фарбою. Автор готується реставрувати зображення. У прес-службі
міського відділу міліції зазначили, що факт зареєстровано, зараз дається
юридична оцінка скоєного. Величезне зображення Шевченка з’явилося
9 березня 2014 року, на день його народження. Художник тоді повідомив,
що на створення твору пішло 10 балончиків з фарбою і тиждень часу.

23.04.2015 сайт «Пресса Украины» передав*, посилаючись на ЗМІ
м. Павлограда (Дніпропетровська область), що 22 квітня невідомі ванда-
ли пошкодили стелу героїв бойових дій на Донбасі, яка розташована біля
будівлі Міськвиконкому. «Вандали варварським і нелюдським способом
зіпсували фотографії загиблих в зоні АТО бійців – замалювали їхні облич-
чя чорною фарбою. Комунальникам вдалося відтерти фарбу, але фото-
графії наших Героїв безповоротно зіпсовані»,– йдеться в повідомленні.
В місцевому МВ ГУМВС заявили, що для пошуку злочинців задіяний весь
особовий склад.

27.04.2015 сайт «Точка доступу» (Кіровоград) повідомив**, посилаю-
чись на СПР УДАІ в області, що в одному зі скверів м. Помічна пошкоджено
кам’яну стелу, зведену на честь героїв «Небесної сотні». Крім того, в іншій
частині міста невідомі особи намагалися зіпсувати білборд на честь за-
гиблих. До розслідування залучено найдосвідченіших фахівців оператив-
них служб, експертів та кінологів,– йдеться в повідомленні.

02.12.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив***, посилаючись на
ГО «Спілка української молоді» (СУМ), що в центрі Харкова невідомі сплюн-
дрували пам’ятний знак репресованим кобзарям. Як каже один з лідерів
харківського СУМ’у Роман Черемський, він викликав до пам’ятного зна-
ку патрульну службу, згодом приїхала оперативно-слідча група. «Видно,
що пам’ятний знак потерпів не через снігову стихію, а від рук вандалів.
Бронзова кобза відбита. Камінь притрушений снігом, отже, слідів не вид-
но»,– розповів Черемський. Пам’ятний знак репресованим кобзарям, бан-

* У Павлограді вандали осквернили меморіал Героїв АТО / http://uapress.info/uk/
news/ show/72599

** В Помічній вандали пошкодили стелу «Небесній сотні» / http://dostyp.com.ua/novini/
v-pomichnij-vandaly-poshkody-ly-stelu-nebesnij-sotni/

*** У Харкові невідомі пошкодили пам’ятний знак репресованим кобзарям – активіс-
ти / http://www.radiosvoboda.org/content/news/27403342.html
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дуристам, лірникам відкрито в саду імені Т. Шевченка біля театру опери
та балету в Харкові 14 жовтня 1997 року. Пам’ятник спорудили на пожерт-
ви громадян із ініціативи СУМ’у Харківщини.

2. Антисемітський

19.02.2015 hromadske.tv повідомило*, що у Кременчуку спалили
пам’ятну споруду, яку встановили брацлавські хасиди на честь похованої
тут доньки ребе Нахмана Сари. Від приміщення залишився фактично один
каркас. Стіни споруди розписані нацистськими символами та знаками
футбольного клубу «Кремінь». Представник футбольних ультрас у теле-
фонній розмові відхрестився від акту вандалізму та сказав, що символіку
команди можна легко знайти в Інтернеті та скопіювати: «Ми ніколи таким
не займалися і не займаємося». Головний рабин Кременчука та Кременчу-
цького району Соломон Шломо Давид каже, що раніше розфарбовували
переважно контейнери для сміття або стіни будинків, а тепер дісталися
й до єврейських святинь.

* У Кременчуці споруду хасидів спалили вандали / http://kgtv.com.ua/2015/02/u-
kremenchutsi-sporudu-hasidiv-spalili-vandali/
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22.03.2015 сайт Преступности.НЕТ (Миколаїв) повідомив*, що
вночі проти 22 березня невідомі вандали осквернили пам’ятник жер-
твам Голокосту, розташований у районі перетинання пр. Жовтневого
та Херсонського шосе. На пам’ятному знаку з’явилася нацистська сим-
воліка. Це не перший випадок осквернення цього пам’ятника – в лип-
ні 2014 року невідомі замалювали написи на ньому зеленою фарбою,
а перед тим пам’ятний знак оскверняли нацистською й сатанинською
символікою.

23.04.2015 сайт Наукового центру іудаїки та єврейського мистецтва
ім. Фаїни Петрякової повідомив**, що «на пам’ятнику «Менора» в Баби-
ному Яру знову намалювали свастику. Цього разу вандали осквернили
пам’ятник в той час, коли відзначався День пам’яті жертв Голокосту. Хоча
можливо, що ця наруга було приурочена до іншої дати – 20 квітня – день
народження Гітлера. Пам’ятник розстріляним євреям у Бабиному Яру не-
одноразово піддавався нападкам вандалів. (…) Жодного разу міліція не
змогла встановити особи зловмисників і покарати їх».

28.06.2015 сайт «NEWSru.co.il: новости Израиля» повідомив***, по-
силаючись на агентство єврейських новин JTA, що невідомі вандали ос-
квернили пам’ятник розстріляним у Бабиному Яру вп’яте протягом ро-
ку. Монумент замалювали свастиками. Це виявили члени делегації руху
«Шорашим», яке допомагає євреям із колишніх радянських республік
перебратися в Ізраїль. Пам’ятник осквернили в січні, коли відзначається
Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту****, також у квітні (див. попе-
реднє повідомлення). 2014 року це відбулося тричі.

07.07.2015 на Інформаційному порталі Єврейського фонду в Україні
з’явилася інформація***** про шосте того року осквернення меморіалу
в Бабиному Яру, коли Менора й Пам’ятник українським націоналістам

* В Николаеве вандалы в очередной раз разрисовали памятник жертвам Холокоста /
https://news.pn/ru/incidents/129157

** У Бабиному Яру знову осквернили пам’ятник розстріляним євреям «Менора» /
http://www.jewishheritage.org.ua/ua/3568/u-babynomu-jaru-znovu-oskvernyly-pam-
039-jatnyk-rozstriljanym-evrejam-menora.html

*** Осквернен мемориал в Бабьем Яру – в пятый раз за год / http://newsru.co.il/world/
28jun2015/yar476.html

**** Відзначається щорічно 27 січня.
***** Еврейский форум Украины готовит новое заявление / http://jewishkiev.com.ua/

novosti-foruma/evrejskij-forum-ukrainy-gotovit-novoe-zayavlenie.html
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облито рідиною невідомого походження. Також повідомлено, що на те-
риторії Меморіального заповідника поблизу Пам’ятника розстріляним
єврейським дітям, встановлено ятку, в якій вільно й без документів тор-
гують пивом. Неодноразові спроби керівництва Меморіального комп-
лексу «Бабин Яр» завадити незаконній торгівлі натикаються на спротив
групи людей спортивної статури, що робить марними всі зусилля пра-
цівників заповідника. Міліція, якщо й приїжджає на виклик, то чимало
запізнюючись.

14.09.2015 Інформаційний портал Єврейського фонду в Україні пе-
редав*, що вночі з 12 на 13 вересня зафіксовано черговий акт вандалізму
на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин
Яр». Невідомі, обклавши «Менору» шинами й рясно поливши пальною
рідиною, підпалили меморіальний пам’ятник жертвам Голокосту. Це від-
булося між 2-ю й 3-ю годинами ночі. Лише завдяки зусиллям сторожа
храму Української православної церкви, що розташована на території За-
повідника, вдалося загасити пожежу. Всі звернення Єврейського фонду
в Україні до влади й керівників силових структур держави й міста поки
результатів не дали.

06.05.2015 сайт Всеукраїнського Єврейського Конгресу повідомив**,
посилаючись на Reporter.od, про осквернення меморіалу жертвам Голо-
косту в Одесі. На пам’ятнику написи «Смерть жидам» і свастика. На міс-
ці, де встановлений пам’ятник, 19 жовтня 1941 року нацисти замкнули
в будівлі колишніх артилерійських складів і живцем спалили близько
25 тис. людей. Більшість загиблих – євреї з Одеси й Бессарабії, близько
3 тис. – полонені радянські моряки.

17.05.2015 сайт Євроазіатського Єврейського Конгресу повідомив***,
що 12 травня стало відомо про осквернення пам’ятника жертвам Го-
локосту в Новомосковську (Дніпропетровська область), установлений
весною 2012 року. Невідомі вандали написали на меморіалі «МИР ТРУД
МАЙ», а з країв намалювали червоні зірки. Це, щонайменше, четвертий

* Вандализм в канун 74-ой годовщины трагедии Бабьего Яра / http://jewishkiev.com.
ua/novosti-fonda/vandalizm-v-kanun-74-oj-godovshchiny-tragedii-babego-yara.html

** Одесса. Осквернен мемориал жертвам Холокоста / http://www.jewish.kiev.ua/news/
8592/

*** Снова осквернен памятник жертвам Холокоста в Новомосковске / http://eajc.org/
page16/news51603.html
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акт вандалізму щодо пам’ятника. В травні 2014 року невідомі антисемі-
ти розписали меморіал погрозами на адресу Коломойського, заклика-
ми «Смерть жидобандері» й червоними зірками. В березні 2014 року
меморіал облито зеленою фарбою. В липні 2012 року пам’ятник розма-
льовано свастиками в модифікації російського неонацистського руху
«Русское национальное единство». Це був єдиний випадок, коли вандала
знайдено й засуджено.

17.06.2015 сайт MIGnews.com.ua передав*, посилаючись на прес-
службу Дніпропетровської єврейської громади, що в Нікополі невідомі
осквернили меморіал пам’яті жертв Голокосту.

Керівник Нікопольської єврейської громади Олександр Таратута
повідомив, що пам’ятний знак обмальовано зображеннями свастики.
Представники громади подали письмову заяву до міськвідділу міліції,
правоохоронні органі розпочали пошук злочинців. У прес-службі акцен-
тували увагу на тому, що українське підпілля брало активну участь у по-
рятунку євреїв на території області під час Голокосту. Керівник тутешньої

* В Днепропетровской области неизвестные разрисовали мемориал жертвам Холо-
коста свастикой / http://mignews.com.ua/regiony/dnepropetrovsk/5928156.html
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організації ОУН Федір Вовк визнаний ізраїльським інститутом «Яд Вашем»
праведником народів світу. За даними істориків у Дніпропетровській об-
ласті під час Другої світової війни загинуло 80 000 мирних жителів, поло-
вина з яких – євреї.

27.08.2015 сайт «проМелитополь» повідомив*, що в с. Костянтинівка,
що під Мелітополем (Запорізька область), напевно вночі, невідомі обкла-
ли пам’ятник жертвам Голокосту шинами й, обливши пальною речови-
ною, підпалили. Скульптурна група закопчена, закидана автомобільними
шинами, навколо розкидані залишки пластикових пляшок від паливна
суміш. Під час другої світової війни під Костянтинівкою розстріляно 12 тис.
жителів Мелітополя. Повідомляється, що це вже третій акт вандалізму
протягом року.

03.08.2015 сайт 7dniv.info (Ужгород) передав**, посилаючись на
Ужгородський МВ УМВС, що в Ужгороді на єврейському кладовищі на
вул. Котляревського, що в мікрорайоні Шахта, невідомі зловмисники
пошкодили 19 нагробків у період з 28 липня по 1 серпня. За фактом
розпочато кримінальне провадження за ст. 297 (Наруга над могилою)
КК України.

23.09.2015 сайт Єврейського Євроазіатського Конгресу повідомив***,
що вночі проти 19 вересня в Коломиї (Івано-Франківська область) невідо-
мі вандали підпалили охель**** цадика Гілеля Боруха Ліхтенштейна, який
був головним рабином Коломиї в XIX ст., на старому єврейському цвин-
тарі. Вогонь загасили міліціянти, які приїхали раніше за пожежників. Напе-
редодні, вночі проти 18 вересня зловмисники зрізали й увезли в невідо-
мім напрямку ковану фіртку з огорожі цвинтаря. Міліція прийняла заяву
від громади.

06.11.2015 сайт Всеукраїнського Єврейського Конгресу повідо-
мив*****, посилаючись на «Коломийські вісті», що вночі проти 4 листопада
охель на могилі рабина Гілеля Боруха Ліхтенштейна знову підпалили.

* Рядом с Мелитополем осквернен памятник жертвам Холокоста/ http://npm.in.ua/
news/307-ryadom-s-melitopolem-oskvernen-pamyatnik-jertvam-holokosta/

** Єврейське кладовище в Ужгороді розтрощили вандали / http://7dniv.info/criminal/
61333-yevreyske-kladovische-v-uzhgorod-roztroschili-vandali.html

*** В Коломые поджог на еврейском кладбище / http://eajc.org/page16/news52728.html
**** Молитовний павільйон-каплицю на могилі праведника.

***** Коломыя. Поджог молитвенного павильона на могиле цадика / http://jewish.kiev.ua/
news/8978/
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23.11.2015 сайт Всеукраїнського Єврейського Конгресу повідомив*,
що на початку листопада в Полтаві антисемітського вандалізму зазнали
пам’ятники жертвам нацизму. Осквернено пам’ятник «Скорботна мати»,
встановлений у Пушкаревськім парку 1967 року. За років окупації тут
розстріляно близько 15 тис. євреїв, а також тисячі інших мирних жи-
телів, учасників підпілля й радянських військовополонених. Вандали за-
мазали обличчя на пам’ятнику синьою фарбою й намалював шибеницю
з карикатурним чоловічком, підписаним «Вальцман».** Меморіал вже не-
одноразово зазнавав атак вандалів: 2001, 2010, 2013 років, також у січні
2014 року.

Також осквернено встановлений вже за часів незалежності пам’ят-
ник жертвам Голокосту. Синьою фарбою замазано напис на меморіалі,
а жовтою знову намальовано шибеницю з «Вальцманом».

* Полтава. Антисемитский вандализм / http://jewish.kiev.ua/news/9018/
** Тут чітке політичне послання, бо «Вальцманом» недоброзичливці-антисеміти нази-

вають президента України Петра Порошенка – це, начебто, його справжнє прізви-
ще.
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Явно тою ж рукою по місту нанесені ґрафіті подібного змісту – в цент-
рі міста виявлені зображення шибениці з «Вальцманом» і написи «смерть
жидам».

3. Антихристиянський

12.02.2015 портал «Про Церкву» повідомив*, що під ранок 12 лю-
того вчинено акт вандалізму у Воскресенському кафедральному соборі
УПЦ МП м. Ковеля (Волинська область). Як повідомив Ковельський місь-
кий благочинний протоієрей Володимир Ровінський: «Зловмисники пе-
релізли огорожу та, пошкодивши вуличне освітлення, кувалдою, котру
попередньо обмотали ганчіркою, виламали двері храму. Охоронна
сигналізація з невідомих причин не спрацювала. Злочинців, очевид-
но, або щось зупинило на порозі храму, або вони не ставили за мету
проникнути всередину собору. Церковні святині залишилися неушкод-
жені». Також у повідомленні згадується про напади останніх місяців на
храми УПЦ МП – підпали в Києві та пограбування й нівечення в Рівнен-
ській області.

10.03.2015 сайт «Православіє в Україні» повідомив**, посилаючись
на сайт Вознесенської єпархії, що вночі 7 березня повалено два поклінні
хрести в Першотравневому й Арбузинському районах Миколаївської об-
ласті. Хрест на кордоні Першотравневого й Арбузинського районів пова-
лено, облито рідиною для розпалювання й підпалено, але він залишився
неушкодженим. Хрест на трасі в районі с. Семенівка Арбузинского райо-
ну спиляли, також полили рідиною для розпалювання й підпалили. Навко-
ло розкидали листівки «Звільни країну від духовного рабства». Архієрей
звернувся до правоохоронних органів.

* Волинь. Вчинено акт вандалізму у Воскресенському кафедральному соборі міста Ко-
вель/http://pro.church.ua/2015/02/12/volin-vchineno-akt-vandalizmu-u-voskresenskomu-
kafedralnomu-sobori-mista-kovel/

** За ночь в Николаевской области были спилены два поклонных придорожных
креста / http://orthodoxy.org.ua/data/za-noch-v-nikolaevskoy-oblasti-byli-spileny-dva-
poklonnyh-pridorozhnyh-kresta.html
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У квітні на сторінці Інформаційного віснику Мукачівської Греко-Ка-
толицької Єпархії (на Facebook) з’явилося повідомлення*, що 14 квітня
у с. Яківське Свалявського району Закарпатської області зруйновано ста-
ровинний придорожній хрест, який свого часу встановила греко-католи-
цька громада. У вандалізмі Команда Інформаційного віснику звинувачує
священика УПЦ МП Ярослава Фанта. Зараз сторінка з повідомленням на
фейсбуку недоступна.

04.08.2015 сайт ІА «Єдність» повідомив**, посилаючись на «Городс-
кой дозор», що в Харкові біля джерела води у Кітлярчиному яру невідомі
намалювали на іконі пентаграму з трьома шістками, а лики святих зама-
лювали чорною фарбою з балончика. На будівлях на території яру також
з’явилися нецензурні написи. Кітлярчин яр – одне з улюблених місць від-
починку тамтешніх жителів.

4. Інші прояви вандалізму

26.02.2015 сайт газети «Южная правда» повідомив***, що вночі
проти 23 лютого в Миколаєві невідомі скоїли акт вандалізму щодо ме-
моріалу в пам’ять жертв сталінських репресій, встановленого біля вхо-
ду на старе миколаївське кладовище на проспекті Леніна. Розбито дві
з чотирьох мармурових дощок із прізвищами розстріляних і померлих.
Дошка із присвяченим їм віршем Едуарда Дегодюка перетворилася геть
на друзки.

Дорогою, що починається від стіни, на якій встановлено дошки,
несли на кладовище тіла розстріляних, а також тих, хто не дочекав-
ся звільнення. Їхні могили не збереглися, але місце поховання відоме.
Правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження за ст. 194
КК України (Умисне знищення або пошкодження майна).

* Вандалізм Православної церкви Московського патріархату на Закарпатті / https://
www.facebook.com/LogosTVuzh/posts/819367464821755?__mref=message_bubble

** У Харкові сатаністи осквернили ікону Акт вандалізму стався в одному з місць відпо-
чинку / http://www.ednist.info/news/20250

*** Вандалы разбили мемориал жертвам репрессий НКВД / http://www.up.mk.ua/main
page/show_item/4331
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20.04.2015 видання 7dniv.info (Ужгород) повідомило*, що того дня
вранці у двох селах Ужгородського району, де переважно проживають
представники угорськомовної меншини, зафарбовано надписи перед
в’їздом до цих населених пунктів.

До міліції із заявою звернулася голова угорськомовного села Тиса-
ашвань. Жінка повідомила про пошкодження на будівлі сільського клубу
угорського прапора. Також пошкоджено й два написані угорською мовою

* Невідомі пошкодили прапор і вказівники до угорських сіл на Ужгородщині / http://
7dniv.info/?q=ua/news/nevidomi-poshkodili-prapor-i-vkazivniki-do-ugorskomovnogo-
sela-na-uzhgorodshchini
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дорожні знаки, які позначають назву цього населеного пункту. Також ви-
явлено пошкодження вивісок в інших населених пунктах району.

Фото з сайту karpathir.com
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Соціал-націоналістичні листівки в Харкові

У червні 2015 року на вулицях Харкова роздавали буклети «Чому
соціальний націоналізм» з текстом без авторства, але вказано адреси
в соцмережах організацій «Патріот України» (Харків), «Чорний корпус»
(Харків), а також «Навчально-тренувального центру ЦК „Азов“», а також
номери телефонів для довідок.

Скани першої та останньої сторінок.
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Фраґменти тексту:
Я зі всією серйозністю відповідаю тим, хто сумнівається, для нас Со-

ціал-Націоналізм не є випадковою назвою, а є обдуманою ідеологією ви-
щого порядку. Назва «Соціал-Націоналізм» найкраще характеризує цю
нашу ідеологію, що базується на трьох стовпах: расовості, соціальності
та великодержавності.

(…)

Як приклад візьмемо програму збільшення народжуваності в Ні-
меччині у 30-х роках ХХ століття. Німецькі націонал-соціалісти
створили безпрецедентні соціальні пільги для допомоги сім’ям
при народженні дитини. Всі ці виплати на дитину, соціальні допла-
ти матерям, забезпечення соціальним житлом, система медичної
охорони матері і дитини були спрямовані на масу (фетиш соціаліз-
му) без огляду на біологічну якість кожної окремої родини. Резуль-
тат – при значному збільшенні народжуваності, значне зниження
серед населення відсотка нордичного типу – найякіснішої частини
німецького етносу (дані – за Г. Гюнтером). Ці соціальні пільги орієн-
товані на масу, спонукали до народження дитину в першу чергу
найгірший людський матеріал. Те ж саме ми можемо спостерігати
в недавньому минулому України – виплати на народження дитини
не стали вирішальними для повноцінних сімей, але спонукали де-
генеративні верстви (алкоголіків, наркоманів, циган і т. п.) народи-
ти дві-чотири дитини за декілька років.

(…)

Але наша ідеологія тільки тоді оживе, наша назва тільки тоді стане
великою, коли знайдуться тисячі молодих фанатичних апостолів,
які поведуть боротьбу не зважаючи на власний добробут і навіть
життя. Націоналізм та Націонал-Соціалізм – саме тому є великим
ідеями, що вони мали саме таких апостолів.

Як удалося з’ясувати, текст опублікований ще 2010 року на сайті
«Мережеве видання Рід» (http://rid.org.ua/) під адресою: http://rid.org.
ua/chomu-sotsial-nij-natsionalizm-2/. Текст підписано: Андрій Білецький.
Зараз цей матеріал на вказаному сайті відсутній.
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Напад на чорношкірого підлітка
в київському метрополітені

У київському метрополітені скоєно напад на підлітка на ґрунті расо-
вої ненависті. Про це 19.08.2015 повідомила на своїй сторінці в соціаль-
ній мережі Facebook* Галина Узу, мати побитого хлопця. Того дня близько
19:30 група, що складалася більше ніж з 40 осіб, увійшла до вагону, в яко-
му їхав шістнадцятирічний Девід Гаррісон Узу. Молодики поводились зу-
хвало, порушували громадський порядок гучними вигуками нацистсько-
го характеру. Один із молодих людей звернувся до Девіда: «Мавпа, будеш
банан?» і став погрожувати фізичною розправою. Девід вийшов з вагону
на станції «Позняки», близько десяти осіб з числа вищезгаданих молоди-
ків оточили його і безпосередньо на пероні почали провокувати бійку, по
черзі штовхаючи й завдаючи ударів з різних боків. Чергового міліціонера
ЛУ в метрополітені на місці не було. Пасажири не втручалися, лише після
того, як Девід отримав сильний удар у щелепу, хтось із перехожих нарешті
спробував відтягнути нападників, вони втекли. Девід добре запам’ятав
нападників і зможе їх упізнати. Призвідник бійки – худорлявий, світлово-
лосий, з татуюванням у вигляді тризуба на шиї з правого боку, був одяг-
нений у балонку білого кольору і світлі шорти. Девід намагався зверну-
тися по допомогу до чергової частини міліції станції, але так і не знайшов
чергового міліціонера. Самостійно діставшись додому, він зателефонував
на 102. Патруль привіз Девіда з матір’ю в Дарницьке районне управління
ДУМВС України, де в них прийнято заяву.

Побиття чорношкірих уболівальників
під час матчу «Динамо» – «Челсі» в Києві

21.10.2015 сайт телеканалу ТСН (prosport.tsn.ua) повідомив**, що
20 жовтня на стадіоні НСК «Олімпійський» в Києві під час матчу місцевого
«Динамо» з лондонським «Челсі», в 3-му турі групового етапу Ліги чем-
піонів, відбувся напад на чотирьох темношкірих уболівальників. Кадри

* https://www.facebook.com/galina.uzu/posts/974093945946598?fref=n
** УЄФА розслідуватиме побиття темношкірих фанів на «Олімпійському» / http://pros-

port.tsn.ua/sport/uyefa-rozsliduvatime-pobittya-temnoshkirih-faniv-na-olimpiyskomu-
517852.html
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нападу, отримані УЄФА, свідчать про те, що група фанатів «Динамо» ата-
кувала чотирьох темношкірих чоловіків, що були в сусідньому секторі
й також підтримували «Динамо». Чоловіки, що сиділи поряд з постраж-
далими, намагалися їх захистити й погасити конфлікт, проте співробітни-
ки поліції чи стюарди стадіону в кадрі так і не з’являлися, хоча інцидент
тривав декілька хвилин.

22.11.2015 на сайті Президента України опубліковано* звіт про зуст-
річ Петра Порошенка з Національною збірною України з футболу. Як ска-
зав П. Порошенко, «…є всі підстави казати, що за останніми провокаціями
на матчі „Динамо“ – „Челсі“ стежка веде до Росії з метою створити ситу-
ацію і звинуватити Україну у расизмі. Президент повідомив, що доручив
Національній поліції та СБУ ретельно розібратися в цьому інциденті та
висловив сподівання, що УЄФА прийме виважене рішення щодо цього
епізоду».

24.11.2015 сайт «#БУКВЫ» оприлюднив** матеріал, у якому на основі
фото- й відеоматеріалів, що взяті з відкритих джерел, нападники іден-
тифіковані. Це, зокрема: помічник народного депутата Андрія Білецького,
молодший сержант міліції Олійник Владислав В’ячеславович, 1993 ро-
ку народження; один з керівників Цивільного корпусу «Азов»; людина,
вдома в фанатських колах під прізвиськом «Маляр», у минулому боєць
полку «Азов», отримав поранення, учасник угрупування фанатів «дина-
мо» «Родичі»; фанат на прізвисько «ДЦП»; відомий в соцмережі як «Син 
Перуна» керівник Цивільного корпусу «Азов» Сергій Філімонов, за
сумісництвом – координатор полку «Азов» з питань блокади Криму й ак-
тивний учасник «Родичів». Після галасу в пресі МВС відкрило кримінальне
провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Правопорушникам
загрожує покарання – до чотирьох років позбавлення волі. Але протягом
місяця після інциденту ніхто з нападників покараний не був, нічого не бу-
ло відомо про хід розслідування. Начальник київської міліції Терещук на-
віть заявив у пресі, що не бачить в інциденті жодних ознак расизму.

* Країна потребує перемог. І я вірю у вашу перемогу – Президент на зустрічі з На-
ціональною збірною України з футболу / http://www.president.gov.ua/news/krayina-
potrebuye-peremog-i-ya-viryu-u-vashu-peremogu-prezid-36347

** Помощник нардепа и милиционер участвовали в нападении на темнокожих во вре-
мя матча «Динамо» – «Челси» / http://bykvu.com/home/mysli/14781/pomoshchnik-
nardepa-i-millitsioner-uchastvovali-v-napadenii-na-temnokozhikh-vo-vremya-matcha-
dinamo-chelsi.html
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25.11.2015 сайт «Українська правда» (сhampion.com.ua) повідомив*,
посилаючись на офіційний сайт УЄФА, про рішення контрольно-дисциплі-
нарного комітету організації: два найближчі домашні матчі в єврокубках
київський клуб проведе без глядачів. На третій матч дискваліфікація по-
ширюється умовно терміном на три роки і може вступити в силу за най-
менше порушення. Причинами покарання стали: расистська поведінка
вболівальників під час матчу «Динамо» – «Челсі» 20.10.2015, заворушення
та безлади на трибунах і заблоковані проходи для глядачів. Також Динамо
зобов’язане сплатити штраф у розмірі 100 тисяч євро.

22.12.2015 на сайті прокуратури м. Києва опубліковано пові-
домлення**, що «Київською місцевою прокуратурою № 6 м. Києва (Пе-
черський район) скеровано до суду обвинувальний акт з угодою про виз-
нання винуватості стосовно зловмисника, який вчинив бійку із вболіваль-
никами під час проведення футбольного матчу між київським „Динамо“
та лондонським „Челсі“. (…) Наразі підозрюваному обрано запобіжний
захід у вигляді домашнього арешту та з ним укладено угоду про визнання
винуватості у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 Кримінального
кодексу України – хуліганство, вчинене групою осіб. Інші особи, які також
брали участь у хуліганських діях, встановлюються».

P. S. 04.01.2016 на сайті прокуратури м. Києва опубліковано*** пові-
домлення, що «Печерський райсуд м. Києва оголосив вирок 22-річному
молодику, який вчинив бійку із вболівальниками під час проведення фут-
больного матчу між київським „Динамо“ та лондонським „Челсі“ 20 жовт-
ня 2015 року. Так, вироком суду затверджено угоду про визнання винува-
тості між прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва та об-
винуваченим, відповідно до якої останнього визнано винним у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України
та призначено покарання у виді обмеження волі строком на 2 роки з іспи-

* Вердикт УЄФА: Динамо проведе два наступні домашні матчі в єврокубках без гляда-
чів / http://www.champion.com.ua/football/2015/11/25/635434/

** У Києві судитимуть зловмисника, який напав на вболівальників під час футболь-
ного матчу / http://www.kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_
t=rec&id=167075

*** Оголошено вирок зловмиснику, який напав на вболівальників під час футболь-
ного матчу / http://www.kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_
t=rec&id=167508
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товим строком 1 рік. Досудове розслідування щодо інших осіб, які також
брали участь у хуліганських діях, триває».

Праворадикали взяли на себе відповідальність
за вибух у крамниці в Києві

31.05.2015 сайт Євроазіатського Єврейського Конгресу передав*,
що пізно ввечері 28 травня в Оболонському районі Києва (вул. Тимошен-
ка, 14) у фірмовій крамниці «Roshen» пролунав вибух. Згідно із повідом-
ленням прес-служби МВС Києва, внаслідок вибуху в стіні утворився от-
вір діаметром 60 см. Усередині приміщення ударною хвилею ушкоджені
торговельні полиці й частина товару. Відкрито кримінальне проваджен-
ня з попередньою кваліфікацією «хуліганство» (ч. 4 ст. 296 КК України).
Наступного дня праворадикальне угрупування «NS/WP KIEV DIVI ION»
розповсюдило відеозапис, на якому невідомий чоловік із бейсбольною
биткою, який стоїть спиною до камери на тлі українського прапору, за-
являє, що вибух влаштовано «бойовиками» цієї організації. При цьому
президент П. Порошенко, власник корпорації «Roshen», названий «юдей-
ським диктатором».

У назві угрупування «NS» розшифровується як «націонал-соціалізм»,
«WP» – «White Power» – «перевага білих» – расистський принцип. Замість
літери «S» у слові «division» використовується руна «зіґ»: « ». На сторінці
угрупування публікуються нацистські та неонацистські плакати, агітаційні
матеріали.

Раніше на крамниці «Roshen» чинили напади активісти іншого право-
радикального угрупування «Реванш».

* Ультраправые взяли ответственность за взрыв магазина «иудейского диктатора»
в Киеве / http://eajc.org/page16/news51874.html
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«Слов’янська зовнішність»

13.01.2015 на сайті УМВС України у Вінницькій області з’явилося оголо-
шення*. Наводимофрагмент:«Камеривідеоспостереженнязафіксувалиосо-
бу, яка була на місці скоєння злочину. На зображенні чоловік слов’янської 
зовнішності віком 25–30 років, худорлявої тілобудови. Його прикмети:
русяве волосся, обличчя бліде в прищах, одягнений в куртку гірчичного
кольору з накладними карманами нижче пояса, на голові кепка темного
кольору з відкидними „вухами“, сині спортивні штани внизу без манжетів,
з червоною та білою смужкою на лівій та правій штанині від стегна до колі-
на, можливо є надпис білого кольору, взутий в туфлі чи зимові черевики
класичного типу». Вказано тип зовнішності. Наскільки це необхідно?

Боротьба з «побутовими сепаратистами»

06.04.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив**, що в «Запоріжжі вста-
новлені 30 біг-бордів з телефонами гарячої лінії СБУ та нагадуванням про
кримінальну відповідальність за посягання на територіальну цілісність
і недоторканість України.

Подібні борди також будуть встановлені у великих містах області –
Бердянську, Мелітополі та Енергодарі. За словами ініціаторів акції, пла-
нується і поширення в регіоні листівок аналогічного змісту – їх наклад для
Запорізької області становитиме близько 50 тисяч.

„Це громадянська ініціатива регіональних медіа-центрів Запоріжжя,
Одеси, Харкова та Дніпропетровська. Міністерство оборони, а також уп-
равління спецопераціями Збройних сил України підтримало цей проект.
На місцевому рівні обласна влада, воєнкоми допомагають, аби ми мак-
симально ефективно цю роботу провели. Сюди входе розміщення про-
філактичної інформації на листівках, на бордах, наліпках“,– розповіла один
з ініціаторів проекту, керівник Запорізького медіа-центру Тетяна Орлова.

* Допоможіть встановити особу свідка вбивства у м. Вінниці (ФОТО) / http://mvs.gov.
ua/mvs/control/vinnytsia/uk/publish/article/174769

** У Запорізькій області розпочалася інформаційна кампанія з протидії сепаратизму /
У Запорізькій області розпочалася інформаційна кампанія з протидії сепаратизму
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06.04.2015 інтернет-видання «VESTI.UA» передало*, що на черговому
традиційному вічі в м. Слов’янську роздавали листівки, в яких по пунктах
викладено, як виявляти «побутових» сепаратистів. На листівці вміщено
заклик: «Якщо ви натрапили на прояви „побутового“ сепаратизму – теле-
фонуйте на гарячу лінію СБУ, Урядову гарячу лінію та фіксуйте факти на
телефон, камеру, фотоапарат».

Фото: twitter.com/sloviansk

* В Славянске занялись поиском «бытовых» сепаратистов / http://ivesti.com.ua/
doneck/70809-v-slavyanske-zanyalis-poiskom-bytovyh-separatistov.html
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Аквапарк «тільки для білих» в Ужгороді

12.06.2015 сайт «Обозреватель» повідомив*, посилаючись на сюжет
телеканалу СТБ**, що в Ужгороді до «Aqua Rio-Park», який належить колиш-
ньому меру міста Сергію Ратушняку, відомому своїм антисемітизмом,
персонал не пропускає людей з темним кольором шкіри.

«Це приватна територія. У нас є вказівка, кого впускати, а кого не
впускати»,– сказала співробітниця закладу двом студентам медичного
факультету місцевого університету – з Індії та Нігерії. Жінка також сказала,
що аквапарк відкритий тільки для «ужгородців», а потім уточнила – для
«білих людей».

У своєму Facebook Ратушняк пояснив, чому його басейн не для всіх
(наводимо скріншот):

* Звичайний расизм: екс-мер Ужгорода відкрив аквапарк «тільки для білих» / http://
ukr.obozrevatel.com/crime/03879-zvichajnij-rasizm-eks-mer-uzhgoroda-vidkriv-
akvapark-tilki-dlya-bilih.htm

** В Ужгороді расистський скандал: відбір білошкірих / http://vikna.stb.ua/ru/2015/06/
11/v-uzhgorodi-rasistskij-skandal-vidbir-biloshkirih/
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Жінки «неслов’янської зовнішності» в Одесі

08.07.2015 сайт МВС України повідомив* про затримання чотирьох
злодійок. «Подія сталася серед білого дня при в’їзді в Одесу. Здобиччю чо-
тирьох зловмисниць стали майже шість тисяч гривень, які вони відібрали
у громадянина Туреччини.

(…) Правоохоронці з’ясували, що 44-річний іноземець, працюючи
водієм-далекобійником, отримав замовлення на перевезення вантажу
та дістався до України на маршрутному таксі, через Румунію. Виходячи
з маршрутки, пасажир розрахувався за проїзд та намагався решту пок-
ласти до кишені.

За ним спостерігали жінки, неслов’янської зовнішності. Одна
з них підійшла до приїжджого та запропонувала поворожити, на що
у відповідь почула образливі висловлювання.

На допомогу до своєї знайомої підбігли три особи та оточили чо-
ловіка. (…) Скориставшись тим, що чоловіка відволікли запитаннями,
одна із зловмисниць полізла до кишені іноземця та витягнула гро-
ші у сумі 306 молдавських та 185 румунських леїв, 500 турецьких лір
та 320 українських гривень».

Інцидент на футболі (Полтава)

28.10.2015 сайт «Коло» (Полтава) повідомив** про інцидент, що стався
під час матчу 1/8 фіналу Кубку Україні між «Ворсклою» (Полтава) і «Чорно-
морцем» (Одеса).

Матч проходив у Полтаві. Гравець «Чорноморця» Дмитро Коркішко
назвав гравця «Ворскли» Санжара Турсунова (узбецький футболіст, то-
го часу виступав за «Ворсклу») «чорним» (за іншою інформацією – «чур-
кою»). Після цього гравці обох команд зітнулися і лише арбітри змогли їх
розвести.

* Одеські правоохоронці оперативно затримали чотирьох злодійок, які пограбували
іноземця / http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1551447

** Расистский скандал в Полтаве / http://ru.kolo.poltava.ua/skandaly/rasiskii-skandal-v-
poltave-28913.html
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Костюми ку-клукс-клановців у Сумах

03.11.2015 сайт «Данкор онлайн» опублікував* замітку про молодіж-
ну ходу, присвячену Геловіну, що відбулася ввечері 31 жовтня в Сумах.
«Близько сорока молодих людей пройшлися центральними вулицями
міста в костюмах. Серед них були й білі костюми ку-клукс-клану, вояків
УПА, були в чорних балаклавах із арабськими написами та автоматами
й у балаклавах кольору хакі. Дорогою до ходи приєднувалися бажаючі,–
йдеться в матеріалі.– Як розповів один з учасників ходи, хлопці просто
вирішили надати різноманітності празнику, бо зазвичай люди вдягаються
упирями й відьмами. Комусь спало на думку вдягнутися ку-клукс-кланів-
цями. Костюми робили самі. „Це не була якась націоналістична хода, прос-
то празник“,– признався наш розмовник».

Деякі коментарі в групі в соцмережі «ВКонтакте»**, присвяченій захо-
ду, підтверджують ці слова. Проте, є й таке:

* Сумами на Хэллоуин ходили ку-клукс-клановцы / http://www.dancor.sumy.ua/news/
newsline/162150

** https://vk.com/event102352350
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Лисичка Лисичка: Я хочу подякувати кожній людинці, яка при-
єдналася до нашого заходу. Це справді важливо. Ми повинні бере-
гти свою честь, тримати кров чистою. Дякую, що ви в нас такі є :3
Всім зігу добра.

#WP: Кров та Честь! #WP/БН: Кров та Честь: Як маленьке місто Су-
ми 2-й рік поспіль Хеллоуін святкує :3 Багато хто з людей кричали
у відповідь та зігу кидали) Біла молодь-це наша надія! Всім добра:в

Расисты | Юмористы: Привіт з Сум, Україна) 88 всім, та приємного
вечора)

12.11.2015 сайт «Коло» (Полтава) під рубрикою «Вибори-2015» опуб-
лікував замітку*, наводимо фрагмент: «Незрозумілі люди зривають борди
народного депутата Юрія Бублика та ВО „Свобода“ з закликом не допус-
тити іноземця до влади. (…) На гарячому злочинців спіймали представни-
ки ВО „Свобода“. Вони викликали міліцію, аби зафіксувати факт скоєння
злочину, адже реклама розміщена на законній основі та за неї сплачені
гроші». А ось і сам «борд»:

Неясно, чи має нардеп Ю. Бублик певного іноземця, чи «іноземця
взагалі»?

* Іноземець забирає у полтавців можливість зробити вибір? / http://kolo.poltava.ua/
vibori-2015/inozemets-zabirae-u-poltavtsiv-mozhlivist-zrobiti-vibir-29127.html
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Як відомо, 16 березня 2014 року за військової та політичної підтрим-
ки Російської Федерації у Криму відбувся неконституційний і не визнаний
світом «референдум про самовизначення» Криму. За твердженням само-
проголошеної кримської влади, 96,77% тих, що взяли участь у голосуван-
ні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

21 березня 2014 року президент Росії В. Путін підписав закон про
«приєднання Криму і Севастополя до Росії на правах суб’єктів федерації».

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової оку-
пації Криму 20 лютого 2014 року. Президент України П. Порошенко 7 жовт-
ня 2015 року підписав відповідний закон.

Захід, який також не визнає анексію Криму, запровадив економічні
санкції через агресію Москви. Росія ж називає окупацію Криму «віднов-
ленням історичної справедливості».

У цьому розділі зібрані повідомлення про порушення людських прав
на території АР Крим, а саме про так звані «справу 26 лютого» й «справу
3 травня», події навколо кримськотатарського телеканалу ATR, тиск на
кримськотатарських та українських активістів, викрадення людей, акти
вандалізму на території півострова. Слід зазначити, що окупаційна влада
свої дії зазвичай не коментує.

1. Крим. «Справа 26 лютого»

26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту відбувся 
масштабний мітинг-протистояння (кілька тисяч людей) між прихильни-
ками відокремлення Криму – проросійськими силами і тими, хто висту-
пав за єдність України, основну масу яких представляли кримські тата-
ри. Організаторами заходу виступили голова Меджлісу Рефат Чубаров
і лідер «Русского единства» Сергій Аксьонов. Тоді внаслідок сутичок двоє 
людей загинули. Слідчий комітет Росії порушив за цим фактом кримі-
нальну справу.*

* У Криму обшукують будинок керівника регіонального меджлісу – Смедляєв / http://
www.radiosvoboda.org/content/news/26954428.html
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Наступного дня адміністративні будівлі в Криму були захоплені 
так званими «зеленими чоловічками», що призвело до окупації півостро-
ва російськими військовими й проведення так званого «референдуму» 
16 березня. За його результатами Росія анексувала півострів.

Нижче наводимо хроніку арештів, дій силовиків і судових засідань 
в анексованому Криму у так званій «Справі 26 лютого».

29.01.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив*, що в анексованому
Криму затримали одного з лідерів Меджлісу кримськотатарського наро-
ду Ахтема Чийгоза. Як заявив офіційний представник Слідчого комітету
Росії Володимир Маркін, його підозрюють «в організації й участі у масо-
вих заворушеннях».

За даними російських слідчих, йдеться про події 26 лютого 2014 року,
коли відбувалася акція протесту за участю Меджлісу кримськотатарсько-
го народу в Сімферополі, біля будівлі кримського парламенту.

«Тоді під час проведення демонстрації представників громадської
організації „Меджліс кримськотатарського народу“ невстановлені осо-
би … почали закликати присутніх осіб кримськотатарської національ-
ності до непокори законним вимогам представників влади, що призвело
до виникнення масових заворушень, що супроводжувалися застосуван-
ням насильства щодо представників руху „Русское Единство“ і самообо-
рони Республіки Крим, пошкодженням і знищенням майна»,– йдеться
в повідомленні.

06.02.2015 сайт «Радіо Свобода» передав**, що Верховний суд Кри-
му 6 лютого відмовився задовольнити скаргу на арешт заступника голо-
ви Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, який зараз
перебуває в СІЗО. Таким чином, суд залишив у силі рішення Київського
районного суду Сімферополя від 29 січня, згідно з яким Чийгоза вирішили
утримувати під вартою до 19 лютого.

04.02.2015 сайт «Радіо Свобода» передав***, посилаючись на «Крим-
ську польову місію з прав людини», що в Криму, в селищі Радянському,

* У Криму затримали одного з лідерів Меджлісу «за підозрою в організації завору-
шень» / http://www.radiosvoboda.org/content/article/26819965.html

** Суд залишив під арештом заступника голови Меджлісу / http://www.radiosvoboda.
org/content/article/26833533.html

*** У Криму затримали ще одного кримськотатарського активіста через мітинг 26 люто-
го / http://www.radiosvoboda.org/content/article/26830208.html
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співробітники правоохоронних органів затримали Асана Чебієва, який
є родичем одного з координаторів Комітету із захисту прав кримсько-
татарського народу Абмеджіта Сулейманова. Асану Чебієву інкриміну-
ють участь у масових заворушеннях біля Верховної ради Криму 26 лю-
того 2014 року. Родичі затриманого підтвердили кореспонденту проек-
ту «Радіо Свобода» «Крим. Реалії», що Асан Чебієв брав участь у цьому
мітингу.

Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, ко-
ментуючи затримання Чийгоза заявив, що в Криму розпочався новий
виток репресій проти активістів кримськотатарського національно-
го руху.

08.02.2015 проект «Крим. Реалії» повідомив*, посилаючись на рішен-
ня Київського районного суду Сімферополя, що в анексованому Криму
в неділю, 8 лютого, цей суд обрав Іскендеру Кантемирову запобіжний
захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці у справі про масові заво-
рушення перед кримським парламентом 26 лютого 2014 року.

27.02.2015 сайт спецпроекту «Радіо Свобода» «Крым. Реалии» пові-
домив**, що Верховний суд Криму відмовився задовольнити апеляцій-
ну скаргу на арешт заступника голови Меджлісу кримськотатарського
народу Ахтема Чийгоза, залишивши чинним постанову Київського
районного суду Сімферополя від 11 лютого. Чийгоза залишили під вартою
до 19 травня.

Як сказав заступник голови Меджлісу Наріман Джелял, сам Чий-
гоз на судовому засіданні не був присутній: «Він сам написав клопотання
про те, що у зв’язку із станом здоров’я, дозволити йому не бути присутнім
у суді».

06.03.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив***, посилаючись на за-
ступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, що у Керчі затримали
Асана Чарухова, за попередніми даними, у «справі 26 лютого».

* Суд заарештував кримського татарина, який брав участь у мітингу 26 лютого
2014 року / http://ua.krymr.com/content/article/26836286.html

** В Крыму суд отклонил апелляцию по аресту Чийгоза, оставив его в СИЗО до 19 мая /
http://ru.krymr.com/content/article/26872557.html

*** У Криму затримали кримського татарина, зв’язку з ним немає / http://www.radio
svoboda.org/content/article/26885575.html
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«Син працює в Керчі, в лікарні, травматологом-хірургом. Про те, що
його затримали, мені повідомили співробітники лікарні. Все, що я знаю,
це те, що він зараз перебуває в Сімферополі. Зв’язку з ним ніякого немає,
я не можу з ним поговорити. Сам я перебуваю в Севастополі і збираюся
виїжджати до Сімферополя шукати його»,– розповів батько Асана Чарухо-
ва проекту «Крим. Реалії».

Пізніше глава ЦВК Курултаю кримських татар Заїр Смедляєв ска-
зав* у коментарі проекту «Крим. Реалії»: «Я розмовляв із представниками
силовиків, вони сказали, що ведуться слідчі заходи, його мають допитати
щодо подій 26 лютого 2014 року і ніби намірів на затримання немає,– ска-
зав Смедляєв.– Я не знаю, чим там все закінчиться, але немає насправді
підстав для його затримання, тому що він нікого не бив, він не є організа-
тором даного мітингу».

11.03.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив**, що цього дня вран-
ці в Криму в селі Яструбівка Красногвардійського району затримали ще
одного кримського татарина у «справі 26 лютого» – Талята Юнусова,
1984 року народження. Як розповів батько затриманого, о 7:00 у будинок
увірвалися озброєні люди в масках. «Вони нічого не пояснили, влашту-
вали „маски-шоу“, сказали, що камери зафіксували його участь у мітингу
26 лютого і що Талят підозрюється в нанесенні комусь тілесних ушкод-
жень. Сказали, що повезуть його до Сімферополя. Зв’язку з ним на даний
момент немає»,– розповів батько затриманого.

Наступного дня, 12.03.2015, сайт «Радіо Свобода» повідомив, що Талят
Юнусов продовжує перебувати в «Слідчому комітеті», в Сімферополі. Про
це повідомив батько Талята Асан Юнусов. Він каже, що після затримання
сина в їхньому будинку протягом двох годин проводили трус. Прийшли,
не пред’являючи документів, тільки після протестів господарів показали
відповідну постанову. «Нічого не знайшли. Я запитав, що шукаєте – від-
повіли: „проводимо слідчі дії“. Мого сина підозрюють у побитті когось
при штурмі будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року»,– сказав
Асан Юнусов.

* Кримського активіста затримали для допиту, обіцяють не арештовувати – Смед-
ляєв / http://www.radiosvoboda.org/content/article/26885800.html

** У Криму чергове затримання у справі мітингів 26 лютого / http://www.radiosvoboda.
org/content/article/26893173.html
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21.03.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив*, що колишнього главу
Бахчисарайського району, члена Меджлісу кримськотатарського наро-
ду Ільмі Умерова викликали на допит у кримське управління Следкома
Росії на понеділок 23 березня, на 17:00 за місцевим часом. Про це Умеров
написав на своїй сторінці у Фейсбуці: «Учора ввечері отримав повістку на
допит в якості свідка (у якій справі – не вказано)».

27.03.2015 проект «Крим. Реалії» повідомив**, що допит 23 березня до-
пит відбувся. Умерова питали про діяльність Ахтема Чийгоза і про те, хто
був організатором мітинґу 26 лютого 2014 року.

27.03.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив*** про трус у будинку
першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарі-
мана Джеляла в селі Первомайському Сімферопольського району. Трус
тривав близько години, як повідомили самовидці, з дому Джеляла нічого
не вилучили. Одночасно, за інформацією глави ЦВК Курултаю Заїра Смед-
ляєва, у Джеляла вилучили телефон. Смедляєв також сказав, що підста-
вою для проведення трусу стала кримінальна справа щодо масових акцій
26 лютого 2014 року. Він повідомив, що трус почався після п’ятигодинного
допиту Джеляла в «Слідчому комітеті».

31.03.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив**** про допит співробітни-
ками Слідчого комітету Російської Федерації у Криму заступника голови
Меджлісу кримськотатарського Ільмі Умерова. Як повідомили рідні Уме-
рова, допит тривав близько семи годин. Як сказали рідні, слідчі викликали
Умерова для «уточнюючих питань» по «справі 26 лютого». Відразу після
закінчення допиту слідчі ухвалили рішення провести трус у будинку Уме-
рова в Бахчисараї.

Того ж дня сайт «Радіо Свобода» повідомив*****, посилаючись на Ільмі
Умерова, що під час трусу слідчі нічого не знайшли й не вилучили, склали

* Члена кримськотатарського Меджлісу викликають на допит / http://www.radio
svoboda.org/content/article/26912986.html

** В Крыму в доме первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа идет
обыск / http://ru.krymr.com/content/news/26924073.html

*** У Криму завершився обшук в будинку першого заступника голови Меджлісу / http://
www.radiosvoboda.org/content/news/26924342.html

**** Завершився допит заступника голови Меджлісу Умерова, слідчі проведуть обшук в
його будинку / http://www.radiosvoboda.org/content/news/26930668.html

***** Російські силовики завершили обшук у будинку заступника голови Меджлісу /
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26930878.html
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протокол і залишили будівлю. Він підтвердив, що трус і допит, який пере-
дував йому, здійснювався у справі «26 лютого».

Раніше Ільмі Умерова вже викликали в Слідчий комітет Криму
на допит по «справі 26 лютого», він дав свідчення на користь Ахтема 
Чийгоза.

14.04.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив*, посилаючись на голо-
ву Центрвиборчкому Курултаю Заїра Смедляєва, про трус, який прово-
дили силовики в будинку голови Білогорського регіонального меджлісу
Мустафи Асаби. За інформацією Смедляєва, представники окупаційної
влади шукають матеріали у «справі 26 лютого». Це був вже другий трус
у будинку Асаби. Уперше слідчі заходи силовики провели 16 вересня
2014 року. Тоді були вилучені брошури релігійного характеру про крим-
ськотатарський національний рух. Після трусу чоловіка запросили до
райвідділу «поліції» для бесіди.

Пізніше глава Комітету із захисту прав кримськотатарського народу,
член Меджлісу Ескендер Барієв повідомив про те, що в ході трусу росій-
ськими правоохоронцями в будинку Асаба були знайдені патрони, які,
як стверджує Барієв, йому підкинули.

14.04.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив**, посилаючись на главу
Центрвиборчкому Курултаю Заїра Смедляєва, що у Криму в рамках роз-
слідування кримінальної справи щодо подій 26 лютого 2014 року спів-
робітники правоохоронних органів провели труси в будинках братів 
Веліляєвих – відомого кримськотатарського бізнесмена й мецената, екс-
депутата Верховної Ради Криму Ресуля Веліляєва та його брата, колиш-
нього депутата Білогірського міськради Ремзі Веліляєва. Як повідомив
Смедляєв, після трусу Ремзі Веліляєва відвезли на допит до Слідчого комі-
тету. За деякий час його відпустили. За даними Смедляєва, Ремзі Веліляєв
проходить у «справі 26 лютого» як свідок.

17.04.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив***, посилаючись на коор-
динатора Комітету захисту прав кримських татар Ескендера Барієва, що

* У Криму обшукують будинок керівника регіонального меджлісу – Смедляєв / http://
www.radiosvoboda.org/content/news/26954428.html

** У Криму провели обшуки у будинках кримськотатарського бізнесмена Веліляєва та
його брата / http://www.radiosvoboda.org/content/news/26955596.html

*** Окупаційна влада звинувачує кримського татарина в убивстві / http://www.radio
svoboda.org/content/news/26962776.html



XІ Крим

затриманого в Криму 15 квітня Алі Асанова російські силовики намага-
ються звинуватити в смерті двох людей.

«Його забрали у „справі 26 лютого“, але відвезли і всю ніч протрима-
ли в Бахчисараї, що там відбувається, незрозуміло, але є дані, що на нього
хочуть повісити два трупи. У Бахчисараї були вбиті дідусь і дитина, є ін-
формація, що на нього намагаються повісити ці трупи»,– розповів Барієв.
«Ситуація складна і заплутана, даних дуже мало. Можливо, йдеться і про
двох загиблих 26 лютого 2014 року. Поки неясно»,– додав правозахисник,
нагадавши, що під час подій 26 лютого в Сімферополі загинули двоє лю-
дей – жінка і чоловік.

Того ж дня сайт «Радіо Свобода» повідомив*, що у Київському район-
ному суді Сімферополя в рамках «справи 26 лютого» Алі Асанову обрали
запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання під вартою до закін-
чення слідства, тобто до 15 червня. Також винесено постанову про при-
тягнення Асанова як обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого
частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Росії (участь у масових за-
ворушеннях, карається позбавленням волі на строк від трьох до вось-
ми років).

«За ним взагалі немає ніякої провини. Я навіть не знаю, за що з ним
так. Нас навіть не пустили до судової зали, хоча там було багато місця,
ми навіть готові були на ногах простояти»,– сказав батько затриманого
Ахмед Асанов.

Алі Асанов – батько 3 дітей, у сім’ї очікують поповнення.
20.04.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив**, що того дня силовики

здійснили трус у будинку правозахисника Емір-Усеїна Куку, після цього
його затримали, а пізніше відпустили.

21.04.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив***, посилаючись на за-
ступницю генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR
Лілю Буджурову, про затримання оператора каналу Ескендера Небієва

* У Криму суд арештував затриманого у «справі 26 лютого» Асанова на 2 місяці /
http://www.radiosvoboda.org/content/news/26963744.html

** Кримський активіст заявляє про візит поліції до його батьків / http://www.radio
svoboda.org/content/news/26970329.html

*** Окупаційна влада Криму затримала оператора телеканалу ATR у «справі 26 люто-
го» / http://www.radiosvoboda.org/content/news/26969204.html
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у «справі 26 лютого». Буджурова написала про це в Facebook. Небієва за-
тримали ввечері 20 квітня після трусу в його будинку.

Журналіст Осман Пашаєв повідомляє, що Небієв затриманий Слід-
чим комітетом Росії. «Справу веде Булат Равільович Азізов. Тут, мабуть,
особливий цинізм у тому, щоб справи проти кримських татар вели ка-
занські (татари – ред.). Слідчий у справі – Павло Нікель. Теж молодець.
Затримання після заходу сонця, як і рано вранці – як має бути»,– написав
він у Facebook.

Наступного дня, 22.04.2015, сайт «Радіо Свобода» повідомив*, що суд
обрав Ескандерові Небієву запобіжний захід у вигляді двох місяців утри-
мання під вартою, до 20 червня. Адвокат Небієва Джеміля Темішева сказа-
ла, що її підзахисний не давав свідчення в суді. «Суд вважає, що Ескендер
може сховатися, чинити тиск на слідство, на свідків. У сукупності це стало
підставою для того, щоб його закрити»,– сказала Темішева.

Небієву інкримінують участь у масових заворушеннях.
12.10.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив**, посилаючись на пер-

шого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарі-
мана Джеляла, що Центральний районний суд Сімферополя засудив до
двох років умовного терміну колишнього оператора телеканалу ATR
Ескендера Небієва, затриманого у «справі 26 лютого».

«Йому дали умовний термін два роки, і він прямо із залу суду випуще-
ний на свободу»,– сказав Джелял. Він також повідомив, що вихідні Ескен-
дер Небієв провів в ізоляторі тимчасового тримання, оскільки 9 жовтня
Центральна районний суд Сімферополя, який розглядає справу про ма-
сові заворушення, змінив для нього запобіжний захід і помістив під варту
до винесення вироку.

У неділю російський прокурор Криму Наталія Поклонська пові-
домила, що Небієву можуть пом’якшити вирок у відповідь на угоду зі
слідством.

За цим звинуваченням, колишній оператор уже відсидів у СІЗО два
місяці – від кінця квітня до кінця червня.

* У Криму суд арештував оператора ATR на два місяці / http://www.radiosvoboda.org/
content/news/26972511.html

** Колишній оператор ATR отримав умовний термін у «справі 26 лютого» / http://www.
radiosvoboda.org/content/news/27301577.html
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Глава ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв за-
значив тоді, що однією з підстав арешту оператора було те, що Небієв не
дає неправдивих свідчень проти Ахтема Чийгоза, який вже більше вось-
ми місяців перебуває під вартою за звинуваченням в організації завору-
шень на мітингу 26 лютого.

Смедляєв також назвав затримання Небієва «елементом торгівлі»
у відповідь на «блокаду» Криму.

27.04.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив*, посилаючись на гла-
ву ЦВК Курултаю Заїра Смедляєва, про допити, які проводить Слідчий
комітет Росії у справі протестів 26 лютого. «27 квітня допитують чле-
на Меджлісу кримськотатарського народу Абдурамана Егіза, також
викликають інших членів представницького органу»,– передає сайт.
«Потім запрошений керівник Секретаріату Меджлісу Дилявер Акієв, на
завтра запрошують мене. А коли будуть запрошені справжні організато-
ри провокацій біля стін Верховної Ради Криму чи вони так і залишать-
ся „священними коровами“, що проходили поруч?»,– написав Смедляєв
у Facebook.

Наступного дня, 28.04.2015, Смедляєв повідомив**, допит тривав
дві години, слідчих цікавили події 26 лютого 2014 року. «Одне з питань
я поставив слідчому – яке відношення до подій в Україні має Слідчий
комітет Російської Федерації? Відповіді, відповідно, не було. Говорили
про те, що були загиблі, тоді, знову ж виникло питання – а чи були за-
гиблі громадянами Російської Федерації? І знову тиша – таємниця слід-
ства»,– розповів Смедляєв. Він також сказав, що слідчі намагалися уточ-
нювати роль Ахтема Чайгоза в організації минулорічних заходів 26 лю-
того. «Я повідомив, що організаторами даного заходу з боку Меджлісу
кримськотатарського народу був Рефат Чубаров, а з боку „Русского
еднства“ – Сергій Аксьонов і наполіг на тому, щоб це було включено до
протоколу допиту»,– повідомив Смедляєв. Щодо членів Меджлісу, яких
також викликали на допити 28 і 29 квітня, глава ЦВК Курултаю зазначив,
що швидше за все, «в порушенні проти них кримінальної справи ніяких
підстав немає».

* У Криму чергового члена Меджлісу допитують у «справі 26 лютого» – активіст / http://
www.radiosvoboda.org/content/news/26980790.html

** У Криму допитали главу ЦВК Курултаю / http://www.radiosvoboda.org/content/news/
26983222.html
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29.04.2015 Заїр Смедляєв повідомив*, що відразу чотирьох членів
та активістів Меджлісу кримськотатарського народу викликали на допит
до Слідчого комітету Росії. На допит знову викликали першого заступни-
ка голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.
Також допитають керівника секретаріату Меджлісу Дилявера Акієва
і членів Меджлісу Алі Хамзіна і Енвера Кутієва. Усіх їх викликають на
допит у справі «26 лютого».

06.05.2015 заступника голови Меджлісу кримськотатарського на-
роду Ахтема Чийгоза, якого утримують у сімферопольському СІЗО,
перевели у карцер, у відповідь на це Чийгоз оголосив голодування. Про
це повідомив** перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял.
«Як тільки що повідомила дружина Ахтема Чийгоза Ельміра Аблялімова,
без будь-якої постанови Ахтема Чийгоза, який знаходиться у сімферо-
польському СІЗО перевели у карцер, у відповідь на що він оголосив го-
лодування. Справа „26 лютого“ набирає обертів, людей уже притягнутих
до відповідальності за „участь у масових заворушеннях“, змушують да-
вати свідчення проти Ахтема Чийгоза, пропонуючи в обмін на свободу
дати неправдиві свідчення про його роль як організатора масових заво-
рушень під стінами Верховної Ради АРК 26 лютого 2014 року. Якщо рані-
ше бажаючі не знаходилися, то сьогодні 1–2 „свідки“ знайшлися»,– цитує
Нарімана Джеляла проект «Крим. Реалії».

08.05.2015 сайт «Радіо Свобода» передав***, що заступника голови
Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза у цей день пе-
ревели з карцеру в звичайну камеру, у зв’язку з чим він припинив ого-
лошене раніше голодування. Про це повідомила прес-служба Меджлісу
з посиланням на адвоката Чийгоза Олександра Лісового. Як сказав адво-
кат, стан здоров’я Чийгоза задовільний, умови утримання в камері кращі,
ніж були до цього.

У «пенітенціарній службі» заявляли, що Чийгоз був переведений
в спецприміщення за порушення режиму утримання. У Меджлісі вважа-

* У Криму 4 представників Меджлісу викликали на допит – Смедляєв / http://www.
radiosvoboda.org/content/news/26985753.html

** Заарештований Чийгоз у кримському СІЗО оголосив голодування – Меджліс / http://
www.radiosvoboda.org/content/news/26998228.html

*** Меджліс: Ахтема Чийгоза повернули з карцера в тюремну камеру / http://www.
radiosvoboda.org/content/news/27002081.html
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ють, що таким чином на Чийгоза чинять тиск з метою отримання необхід-
них свідчень.

09.05.2015 сайт «Радіо Свобода» передав*, що заступника голови
Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, який перебуває
у СІЗО Сімферополя, відмовилися випустити на поруки. Про це повідо-
мила прес-служба Меджлісу кримськотатарського народу, посилаючись
на адвоката Чийгоза. Адвокат отримав офіційну відмову на клопотання
російського правозахисника, члена Ради при президентові Росії з прав лю-
дини Андрія Юрова про взяття на поруки заступника голови Меджлісу.

«В головне слідче управління Слідчого комітету Росії по Криму
та Київський районний суд Сімферополя також передані клопотання про
взяття на поруки Ахтема Чийгоза від заслуженого діяча мистецтв Украї-
ни і Республіки Татарстан, художнього керівника ансамблю „Кирим“ Дер-
жавної філармонії Республіки Крим Сервера Какуро, а також головно-
го редактора газети „Кирим“, кандидата філологічних наук, виконувача
обов’язків декана факультету кримськотатарської і турецької філології
Кримського інженерно-педагогічного університету Бекіра Мамутова»,–
зазначають в Меджлісі.

15.05.2015 сайт «Радіо Свобода» передав**, що Київський районний
суд Сімферополя того дня продовжив арешт заступника голови Меджлісу
кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза. Адвокати заарештовано-
го просили суддю відпустити Чийгоза з СІЗО під домашній арешт і під осо-
бисте зобов’язання російського правозахисника, члена Ради при прези-
денті Росії з розвитку громадянського суспільства і прав людини Андрія 
Юрова. Суд відхилив клопотання захисту, продовживши йому арешт до
29 липня включно. Як пояснив заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров,
присутній на засіданні, суддя мотивувала це рішення тим, що слідство
у кримінальній справі триває, а Ахтем Чийгоз може переховуватися.

16.05.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив***, посилаючись на «Крим-
ську польову місію з прав людини», що в Сімферополі в Центрі протидії

* Меджліс: заарештованого в Криму Чийгоза відмовилися звільнити на поруки /
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27005642.html

** Арешт заступника глави Меджлісу продовжили до 29 липня / http://www.radio
svoboda.org/content/news/27018053.html

*** Правозахисники: кримського активіста допитали у «справі 26 лютого» / http://www.
radiosvoboda.org/content/news/27019734.html
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екстремізму (Центр «Е») допитали проукраїнського активіста Леоніда 
Кузьміна. Як розповів правозахисникам сам Кузьмін, його допитували як
свідка у справі «26 лютого».

Як повідомив сайт «Крим. Реалії», вранці 16 травня в Сімферо-
полі викликали до Центру «Е» проукраїнського активіста Вельдара 
Шукурджієва.

Вельдар Шукурджієв і Леонід Кузьмін – активісти, яких затримали на
акції пам’яті Т. Шевченка в Сімферополі 9 березня і судили за українську
символіку. 16 травня вони планували сходження на вершину Чатир-Даг,
аби вшанувати жертв депортації кримськотатрського народу.

25.05.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив*, посилаючись на пер-
шого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарі-
мана Джеляла, що Верховний суд відмовив у задоволенні апеляційної
скарги на продовження арешту заступника голови Меджлісу кримськот-
атарського народу Ахтема Чийгоза. Сам Чийгоз не був присутній на за-
сіданні, за власним бажанням. На суді були адвокат, прокурор, дружина,
сестра і колеги Чийгоза. Джелял також зазначив, що суддя рішення ухва-
лив протягом кількох хвилин.

17.06.2015 сайт «Радіо Свобода», посилаючись на одного з коор-
динаторів Комітету із захисту прав кримських татар, члена Меджлі-
су Ескендера Барієва, повідомив** про чергове судове засідання над
Алі Асановим.

Асанова затриманим у «справі 26 лютого» 15 квітня. 17 квітня відбу-
лося засідання суду в Сімферополі, на якому йому обрали запобіжний
захід у вигляді двох місяців тримання під вартою, до закінчення слідства.
У постанові суду йдеться про нібито заподіяння смерті з необережності,
винесено постанову про притягнення Алі Асанова як обвинуваченого
у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 212 Кримінального
кодексу Росії (участь у масових заворушеннях, карається позбавленням
волі на строк від трьох до восьми років). Як зазначає Барієв, засідан-
ня суду проходять в закритому режимі, суд продовжив Асанову арешт
до серпня.

* У Криму суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги на арешт Чийгоза / http://
www.radiosvoboda.org/content/news/27035284.html

** Правозахисник: затриманого в Криму у «справі 26 лютого» Асанова судять на закри-
тих засіданнях / http://www.radiosvoboda.org/content/news/27077207.html
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Кримські суди засідання з розгляду «справи 26 лютого» не анонсують,
а правоохоронці дані процеси і затримання не коментують.

03.07.2015 сайт «Радіо Свобода» передав*, що Київський районний
суд Сімферополя продовжив до 7 вересня утримання під вартою Мус-
тафи Дегерменджі, затриманого в рамках справи про мітинги 26 лю-
того. Про це агентству QHA повідомив голова ЦВК Курултаю кримсько-
татарського народу Заїр Смедляєв. Мустафу Дегерменджі затримала
7 травня в селищі Грушівка (Судак) група озброєних силовиків.

20.08.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив**, посилаючись на прес-
службу Меджлісу кримськотатарського народу, що Київський район-
ний суд Сімферополя продовжив термін арешту кримчанина Мустафи 
Дегерменджі, якого звинувачують в участі у масових заворушеннях біля
стін кримського парламенту 26 лютого 2014 року. За рішенням суду, ух-
валеним 19 серпня, він буде під вартою ще три місяці, повідомляє прес-
служба Меджлісу кримськотатарського народу.

28.08.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив***, посилаючись на пер-
шого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарі-
мана Джеляла, що суд в Сімферополі того дня відхилив скаргу на про-
довження арешту кримчанину Мустафі Дегерменджі, заарештованого
у справі протестів 26 лютого. «Суд відхилив скаргу захисту, як і у випадку
з Ахтемом Чийгозом. Дегерменджі залишиться під арештом до 7 листо-
пада»,– сказав Джелял.

28.07.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив****, посилаючись на го-
лову ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїра Смедляєва, що
його і керівників Меджлісу 28 липня, викликають на допит в управління
російського Слідчого комітету в Криму. «Запрошуються перший заступ-
ник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял,
голова Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського на-
роду Заїр Смедляєв, очевидно ще хтось, але поки повною інформацією

* У Криму суд продовжив до вересня арешт активіста у «справі 26 лютого» / http://
www.radiosvoboda.org/content/news/27108352.html

** Кримчанина, затриманого у «справі 26 лютого», залишили під арештом / http://www.
radiosvoboda.org/content/news/27198853.html

*** Джелял: суд відхилив апеляцію кримчанина, заарештованого у «справі 26 лютого» /
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27214234.html

**** Слідчі в окупованому Криму викликають керівників Меджлісу на допит – представ-
ник Курултаю / http://www.radiosvoboda.org/content/news/27156255.html
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не володію»,– написав Смедляєв у Фейсбуці. Він не виключає, що таким
чином представникам Меджлісу і активістам намагаються перешкодити
у виїзді в Анкару на Всесвітній конгрес кримських татар, який проходити-
ме на початку серпня.

«Знову відкриті обставини по справі 26 лютого 2014 року, швидше
за все, можуть означати те, що на прохання діячів з кримськотатарських
провладних організацій будуть зроблені будь-які дії для перешкоджання
нам у виїзді для участі у роботі Всесвітнього конгресу кримських татар
в Анкарі 1–2 серпня 2015 року»,– написав Смедляєв.

Про запрошення на допит у вівторок також повідомив і заступник го-
лови Меджлісу Ільмі Умеров.

Курултай як найвищий представницький повноважний орган крим-
ськотатарського народу, який і призначає Меджліс, з часу окупації Росією 
Криму перебувають під тиском російської влади – лідери Мустафа 
Джемілєв і Рефат Чубаров депортовані з півострова, заступник голови 
Меджлісу Ахтем Чийгоз під арештом, а щодо деяких членів Меджлісу по-
рушено кримінальні справи.

28.07.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив*, посилаючись на прес-
службу Меджлісу, що Київський районний суд Сімферополя вкотре ух-
валив залишити під вартою заступника голови Меджлісу кримськота-
тарського народу Ахтема Чийгоза ще на три місяці і 21 день, до 19 листо-
пада 2015 року. Суд задовольнив клопотання слідчого Слідчого комітету
Росії про продовження терміну арешту, незважаючи на аргументи адво-
ката, заявили в Меджлісі.

«Сьогодні ми вчергове переконалися в політичній вмотивованості
арешту Ахтема Чийгоза. Представник прокуратури вчергове на суді доз-
волив собі знехтувати презумпцією невинуватості і говорити про дове-
деність вини Чийгоза, хоча суду по суті справи ще не було»,– звернув ува-
гу перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял.

За його словами, одним із аргументів слідства за продовження
арешту Ахтема Чийгоза є його постійні контакти з лідерами кримсько-
татарського народу Мустафою Джемілєвим та Рефатом Чубаровим.
«Що це, як не відверта політика, прагнення припинити ці контакти, ізо-

* У Криму суд продовжив арешт Ахтема Чийгоза до 19 листопада / http://www.radio
svoboda.org/content/news/27157521.html
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лювавши одного зі впливових кримськотатарських політиків»,– заявив
Джелял.

29.07.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив*, що захист заступни-
ка голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза має
намір подати апеляційну скаргу на рішення Київського районного суду
Сімферополя про продовження арешту. Про це кореспондентові проек-
ту «Радіо Свобода» «Крим. Реалії» повідомив адвокат Чийгоза Олександр 
Лісовий. «Виходячи зі стандартів європейської конвенції про права лю-
дини, вважаю, що через півтора року після подій, які розслідуються, не-
має підстав для продовження арешту Чийгоза. Враховуючи при цьому, що
за минулий період з подій 26 лютого Чийгоз не здійснював жодних дій, які
перешкоджають розслідуванню»,– сказав Лісовий. За його словами, він
ще не подав скаргу на рішення суду, але має намір зробити це в перебігу
відведених законодавством трьох днів.

10.08.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив**, посилаючись на
Меджліс кримськотатарського народу, що заступнику голови Меджлісу
кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу зменшили термін пере-
бування під вартою. Того дня відбулося засідання російського Верхов-
ного суду Криму за апеляційною скаргою захисту Чийгоза з проханням
скасувати рішення Київського райсуду Сімферополя, згідно з яким Чий-
гозу визначено утримання під вартою до 19 листопада. Як повідомив
заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров, Верховний суд вперше не
задовольнив повністю вимогу прокуратури і частково задовольнив
прохання адвоката, визначивши термін перебування під арештом до
19 серпня.

26.08.2015 на сайті «Радіо Свобода» опубліковано інформацію***, що
24 серпня Верховний суд Криму відмовився задовольнити апеляційні
скарги захисту заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу
Ахтема Чийгоза та активіста Алі Асанова, яких заарештували і утриму-
ють у СІЗО у рамках «справи 26 лютого». Суд залишив без зміни рішення

* Захист Ахтема Чийгоза має намір оскаржити продовження його арешту / http://
www.radiosvoboda.org/content/news/27159181.html

** Крим: заступнику голови Меджлісу Чийгозу зменшили термін перебування під вар-
тою / http://www.radiosvoboda.org/content/news/27181561.html

*** Ахтем Чийгоз у суді: налякати всіх кримських татар не вийде / http://www.radio
svoboda.org/content/news/27210480.html
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Київського районного суду Сімферополя щодо утримання під вартою
Чийгоза і Асанова.

03.11.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив*, посилаючись на першо-
го заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана
Джеляла, що Київський районний суд Сімферополя продовжив до 19 лис-
топада термін утримання під вартою Мустафі Дегерменджі, заареш-
тованому у рамках справи «26 лютого». Дегерменджі був затриманий
7 травня.

Напередодні батько Мустафи Бекір Дегерменджі в інтерв’ю проек-
ту «Радіо Свобода» сайту «Крим. Реалії» розповів, що Мустафі Дегермен-
джі, який вже майже півроку перебуває в СІЗО, слідчий пропонував дати
свідчення проти заступника глави Меджлісу Ахтема Чийгоза в обмін на
звільнення.

17.11.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив**, що Київський районний
суд Сімферополя продовжив до 19 лютого 2016 року термін утриман-
ня під вартою кримськотатарським активістам Алі Асанову і Мустафі 
Дегермеджі, які були затримані і заарештовані в рамках «справи 26 лю-
того», а зараз перебувають у СІЗО Сімферополя. Рішення продовжити тер-
мін утримання під вартою в суді пояснили побоюваннями, що фігуранти
справи «можуть сховатися і чинити тиск на свідків». Також у суді зазначи-
ли, що слідство у даній справі ще не закінчено. Адвокат Алі Асанова Олек-
сандр Кателін заявив, що буде оскаржувати це рішення суду.

17.11.2015 сайт «Крим. Реалії» повідомив***, що того дня в Київському
районному суді міста Сімферополя відбулося засідання суду по запобіж-
ному заходу заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу
Ахтему Чийгозу. Йому продовжили перебування під вартою до 29 січ-
ня 2016 року. Адвокати заявили, що немає підстав тримати Чийгоза під
вартою, проте суд вирішив, що для обрання іншого запобіжного заходу,
більш м’якого, підстави відсутні. Суддя Віктор Можелянський ухвалив
рішення задовольнити клопотання російської прокуратури Криму й за-

* Суд в Криму продовжив арешт одному з фігурантів «справи 26 лютого» – Джелял /
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27343215.html

** У Криму двом фігурантам «справи 26 лютого» продовжили арешт до 19 лютого /
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27371003.html

*** Крымский суд продлил арест Ахтему Чийгозу до 29 января 2016 года / http://
ru.krymr.com/content/news/27371087.html
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лишити Чийгоза під вартою. Адвокат Чийгоза Еміль Курбедінов повідо-
мив, що має намір оскаржити рішення суду про продовження арешту йо-
го підзахисному.

30.11.2015 сайт «Крим. Реалії» повідомив*, що Верховний суд Криму
залишив чинним рішення Київського райсуду Сімферополя про продов-
ження тримання під вартою до 19 лютого 2016 року фігурантам «справи
26 лютого» Мустафі Дегерменджі та Алі Асанову. Суд розглядав кло-
потання захисту менше ніж півгодини. Адвокати просили для своїх під-
захисних змінити запобіжний захід на домашній арешт або випустити
під заставу.

Також 30 листопада Російський Верховний суд Криму залишив без
змін постанову суду першої інстанції про продовження терміну утри-
мання під вартою до 29 січня 2016 року для заступником глави Меджлісу
кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.**

07.12.2015 сайт «Радіо Свобода» передав***, що російський прокурор
КримуНаталія Поклонськазатвердилаобвинувальнийвисновокукримі-
нальній «справі 26 лютого» і має намір особисто підтримувати в суді де-
ржавне обвинувачення. «Прокурор республіки Крим Наталія Поклонсь-
ка затвердила обвинувальний висновок у кримінальній справі стосовно
Ахтема Чийгоза, Ескендера Кантемирова, Ескендера Емірвалієва, 
Мустафи Дегерменджі, Алі Асанова, Арсена Юнусова»,– повідомила
прес-служба російської прокуратури Криму.

У повідомленні наголошується, що «Чийгоз обвинувачується у вчи-
ненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 212 Кримінального ко-
дексу Російської Федерації (організація масових заворушень, що супро-
воджувалися насильством і знищенням майна), інші – у вчиненні злочи-
ну, передбаченого частиною 1 статті 212 КК Російської Федерації (участь
у масових заворушеннях)».

За версією слідства, 26 лютого минулого року Чийгоз організував ма-
сові заворушення під стінами ради Криму, в результаті яких двоє людей

* Российский Верховный суд Крыма отказал в изменении меры пресечения фигуран-
там «дела 26 февраля» / http://ru.krymr.com/content/news/27397789.html

** «Справу 26 лютого» направили до суду – «прокуратура» Криму / http://www.radio
svoboda.org/content/news/27411655.html

*** Там само.
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загинули, 79 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
Кримінальна справа підлягає направленню до Верховного Суду Криму.

24.12.2015 проект «Крим. Реалії» повідомив*, що Верховний суд Кри-
му відмовився задовольнити апеляційну скаргу адвоката заступника го-
лови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза і залишив
чинним рішення суду щодо обмеження терміну ознайомлення з матеріа-
лами справи щодо сутичок біля будівлі кримського парламенту 26 лютого
2014 року. Чийгоз під час засідання суду заявив, що протягом 10 днів, від-
ведених слідством, він встиг ознайомитись лише з 10 томами справи з 24.

28.12.2015 сайт «Радіо Свобода» передав**, що в анексованому
Росією Криму в зал «Верховного суду» на перше засідання у «справі 26 лю-
того» пропускали вибірково, в тому числі, рідних. Пристави пояснювали
це відсутністю місць у залі. Батькам обвинувачених після довгих супере-
чок з приставами так і не вдалося потрапити до зали суду. Пустили лише
дружину підсудного Ахтема Чийгоза і його 12-річного сина.

28.12.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив***, посилаючись на адво-
ката Джеміля Темішева, що в анексованому Росією Криму до 3,5 років
умовно засудили обвинуваченого у «справі 26 лютого» Талята Юнусова.
Юнусова звинувачували в участі у «масових заворушеннях» 26 лютого і
«застосуванні насильства щодо двох осіб». У «прокуратурі» Криму заяви-
ли, що вивчають вирок на предмет відповідності закону.

Того ж дня сайт «Радіо Свобода» повідомив**** про завершення пер-
шого засідання у «справі 26 лютого». Наступне засідання справи щодо
заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чий-
гоза, а також Мустафи Дегерменджі, Алі Асанова, Арсена Юнусова, 
Ескендера Емірвалієва і Ескендера Кантемірова призначене на 15 січ-
ня 2016 року. Як повідомив адвокат Чийгоза Еміль Курбедінов, 28 грудня
«суд» задовольнив клопотання адвокатів про залучення до процесу гро-
мадських захисників – рідних підсудних.

* У Криму суд не продовжив Чийгозу термін ознайомлення з матеріалами «справи
26 лютого» / http://ua.krymr.com/content/news/27447233.html

** У Криму на суд у «справі 26 лютого» не пускають родичів підсудних / http://www.
radiosvoboda.org/content/news/27453018.html

*** Одного з фігурантів «справи 26 лютого» в Криму засудили до умовного терміну /
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27453495.html

**** Засідання у «справі 26 лютого» в Криму перенесли на 15 січня / http://www.radio
svoboda.org/content/news/27453752.html
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2. Крим. Репресії й тиск на кримських татар

19 січня в селищі Чорноморське на автозаправці був затриманий
34-річний бізнесмен Едем Османов. Його підозрюють у застосуванні си-
ли проти співробітників правоохоронних органів під час зустрічі лідера
кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва в Армянську 3 травня
2014 року. 21 січня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання
під вартою строком на два місяці. Едем Османов став п’ятим затриманим
у вказаній справі.

Протягом 2014 року правоохоронці затримали чотирьох учасни-
ків зустрічі в Армянську (так звана «Справа 3 травня»). Пізніше Едему 
Ебулісову, Заїру Смедляєву, Мусі Апкерімову і Рустаму Абдурах-
манову змінили запобіжний захід і звільнили з СІЗО. Поручительство за
них дав радник повноважного представника президента Росії в Криму
Ескендер Білялов.

Як повідомив* проект «Крим. Реалії» 23.01.2015 вночі координаторів
Комітету із захисту кримськотатарського народу, членів Меджлісу Ескан-
дера Барієва, Абмеджита Сулейманова, а також Сінавера Кадирова
затримали російські прикордонники під час виїзду на материкову Україну.
Усі пред’явили українські паспорти з кримською реєстрацією. С. Кадиров
прямував на лікарську консультацію, раніше він переніс операцію. Про-
те, представники російських спецслужб оголосили йому про адміністра-
тивне порушення під час перетину кордону, як іноземному громадянину,
і після кількох годин «бесід» відвезли до міського суду Армянська. «Суд
ухвалив рішення про видворення і штраф у дві тисячі рублів»,– повідомив
Кадиров. Він зазначив, що навіть не став брати до уваги доводи про стан
здоров’я. «Я, звісно, намагатимуся оскаржити це рішення суду. Але мені
потрібний для цього час»,– сказав Кадиров. В Криму у Кадирова – дружи-
на, син вчиться в Києві. Двох членів Меджлісу, яких затримали разом із
Кадировим, відпустили.

06.02.2015 сайт «Радіо Свобода» передав**, що запланований на цей
день допит кримськотатарського активіста Заїра Смедляєва у рамках

* Суд решил выдворить из Крыма активиста национального движения крымских та-
тар / http://ru.krymr.com/content/article/26809604.html

** ФСБ у Криму не вдалося допитати активіста, бо не знайшли перекладача з крим-
ськотатарської / http://www.radiosvoboda.org/content/article/26833810.html
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«Справи 3 травня» в управлінні ФСБ не відбувся, бо у відомстві не знайшли
перекладача з кримськотатарської мови. Смедляєв, який також є главою
ЦВК Курултаю, розповів, що попросив слідчого вести допит кримськота-
тарською мовою. «Я вирішив скористатися своїм конституційним правом.
Я маю право давати свідчення рідною мовою, користуватися послугами
перекладача безкоштовно»,– наголосив активіст.

Як повідомив* 06.02.2015 сайт «Радіо Свобода», посилаючись на
заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана 
Джеляла, Верховний суд Криму на засіданні 6 лютого у рамках «Справи
3 травня» відхилив апеляційну скаргу Едема Османова і залишив його
під вартою.

11.04.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив** про трус у будинку ко-
лишнього оператора кримськотатарського каналу ATR Амета Умерова.
Умеров повідомив, що представники центру з протидії екстремізму при-
йшли обшукувати будинок близько 7 ранку. Шукали вибухові речовини,
холодну й вогнепальну зброю. Також вони перевірили особисті повідом-
лення в соціальних мережах на комп’ютері Умерова. Після цього його
відвезли в сімферопольське управління центру з протидії екстремізму,
де відбувся допит. Як розповів Умеров, співробітників центру цікавили
зв’язки Амета з якимсь Олексієм Рябініним, з яким він нібито листувався
в соціальних мережах. Сам Умеров стверджує, що цю людину він не знає,
і в ході перевірки комп’ютерів листування з ним не виявили.

Також Умеров повідомив, що, крім нього, 11 квітня на допит в Центр
з протидії екстремізму були доставлені ще 6 людей. «Крім мене, там сиді-
ло ще шість осіб, у яких конфіскували комп’ютери, ноутбуки, відеотехніку.
Двоє з них були схожі на кримських татар»,– сказав він.

Кілька років тому Амет Умеров працював оператором телекана-
лу ATR, зараз займається зйомками весіль.***

Як повідомило кореспонденту «Крим. Реалії» поінформоване джере-
ло, центр з протидії екстремізму збирає інформацію про сімферопольця

* Суд залишив у СІЗО кримськотатарського бізнесмена, затриманого у «справі 3 трав-
ня» / http://www.radiosvoboda.org/content/article/26833860.html

** Колишній оператор ATR: на допит були доставлені ще шість людей / http://www.
radiosvoboda.org/content/news/26950430.html

*** У Криму провели обшук у будинку колишнього оператора каналу ATR / http://www.
radiosvoboda.org/content/news/26950154.html



XІ Крим

Олексія Рябініна, який нещодавно нібито підірвався на саморобному ви-
буховому пристрої. За версією представників центру «Е», він нібито пла-
нував здійснити теракти в Криму на 9 травня.

20.04.2015 сайт «Радіо Свобода» передав*, посилаючись на пред-
ставника контактної групи з прав людини Абдурешита Джеппарова,
вранці 20 квітня на зупинці був затриманий правозахисник Емір-Усеїна 
Куку, ймовірно, представниками російського управління ФСБ в Криму,
хоча люди в камуфляжній формі були без розпізнавальних знаків.

Брати Емір-Усеїна Куку під час його затримання спробували зафіксува-
ти те, що відбувається. Однак люди в камуфляжній формі не дозволили їм
це зробити. При цьому одному з братів були завдані тілесні ушкодження.

У будинку затриманого в Ялті того ж дня провели трус. Як повідомив
Абдурешит Джеппаров, співробітники правоохоронних органів вилучили
техніку і книжки, а самого правозахисника відвезли. «Обшукування в бу-
динку не було. Вилучили ноутбук Емір-Усеїна і його дружини, його теле-
фон, сім книжок не зі списку забороненої літератури і відвезли»,– розповів
Джеппаров. Куди саме відвезли правозахисника, його колезі невідомо.

Як повідомив у Фейсбуці інший представник контактної групи Мам-
мет Мамбетов, Емір-Усеїнові Куку зачитали постанову, згідно з якою він
підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого статтею 282 Криміналь-
ного кодексу Росії «Розпалювання ненависті або ворожнечі, а також при-
ниження людської гідності».

21.04.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив**, посилаючись на крим-
ського активіста, журналіста-блоґера Марлена Муждабаєва, про ві-
зит поліції 21 квітня в будинок батьків Муждабаєва, які проживають
у Сімферополі. Про це блоґер повідомив у своєму Фейсбуці. Також він
зазначив, що протягом трьох місяців це вже 4-й прихід правоохоронців
у будинок його родини. Активіст переконаний, що поліція шукає його.
«…Об 11:00 через паркан перестрибнули співробітники поліції, зламали
ворота і почали рватися в будинок. У будинку була дружина брата з пів-
торарічною дитиною, які перелякалися страшенно. До 12:00 у них брали
свідчення і складали протоколи…»,– написав Муждабаєв.

* У Криму в будинку правозахисника провели обшук, вилучили техніку і книжки /
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26967972.html

** Кримський активіст заявляє про візит поліції до його батьків / http://www.radio
svoboda.org/content/news/26970329.html
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04.05.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив*, що комунальні служби
Старого Криму (Кіровський район) почали розбирати паркан, встановле-
ний на території нового мусульманського кладовища. Про це повідомив
голова мусульманської громади «Ватан» міста Старий Крим Расим Сад-
рединов.

Раніше місцева влада погодила виділення цієї ділянки під кладо-
вище. «Тепер все відіграли назад. Є рішення прокуратури, що всі до-
слідження, які тут проводилися, неправильні. Нібито дозвіл на будів-
ництво кладовища давали недержавні структури. Є рішення суду, який
заборонив розширювати територію кладовища»,– розповів Садреди-
нов. Він зазначив, що контролюючі органи дійшли висновку, що нібито
підґрунтові води з цієї території йдуть у річку, яка тече у водосховище.
«До житлового масиву від кладовища понад 300 метрів, що відповідало
нормам українського законодавства, коли виділяли землю для кладови-
ща. За російським законодавством необхідно не менше 250 метрів – всі
заходи дотримані»,– говорить Садрединов. Він вважає, що це питання
«заполітизоване». «Весь час, як щось хочемо зробити, ми бачимо про-
тидію»,– додав Садрединов.

09.05.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив**, посилаючись на прес-
службу Меджлісу кримськотатарського народу, що Сімферопольська
міська адміністрація офіційно відмовила Меджлісу кримськотатарсько-
го народу у проведенні 18 травня жалобного мітингу до річниці депор-
тації. «В одержаній відповіді адміністрації вказується, що на ту ж дату
і час нібито раніше було подано повідомлення, узгоджене в установле-
ному порядку, про заплановані заходи іншою кримськотатарською ор-
ганізацією»,– повідомила прес-служба. Раніше голова міської адмініст-
рації Сімферополя Геннадій Бахарев заявив, що влада міста не доз-
волить провести жалобний мітинг у центрі міста, бо площа Леніна не
передбачена для проведення масштабних акцій, «крім заходів із нагоди
державних свят».

18 травня – День пам’яті жертв депортації кримськотатарського на-
роду з Криму. Цього дня у 1944 році в Середню Азію з півострова був від-

* У Старому Криму влада ліквідує мусульманське кладовище з похованням / http://
www.radiosvoboda.org/content/news/26993048.html

** «Влада» Криму відмовила кримським татарам у проведенні акції до річниці депор-
тації / http://www.radiosvoboda.org/content/news/27005863.html
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правлений перший ешелон кримських татар. Всього було депортовано
понад 180 тисяч людей.

15.05.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив*, що два члени Меджлісу
кримськотатарського народу – Ділявер Акієв та Гаяна Юксель отрима-
ли від окупаційної влади півострова застереження про недопущення по-
рушення законодавства та проведення несанкціонованих акцій 18 трав-
ня. Про це вони написали на своїх сторінках у Facebook.

«Виявляється, я є одним з 14 радикально налаштованих членів
Меджлісу кримськотатарського народу і, за нашим задумом, ми планує-
мо використовувати офіційну відмову адміністрації Сімферополя як один
з основних аргументів для представників кримськотатарського народу
при організації несанкціонованих акцій, а також для дискредитації Росії
на міжнародній арені»,– повідомив Ділявер Акієв.

«З інтересом дізналася, що разом з іншими оголошена однією
з 14 „радикально налаштованих членів Меджлісу“. Ймовірно, за те, що
у встановленому законом Росії порядку звернулася до органів місцевого
самоврядування з приводу проведення в Сімферополі жалобного захо-
ду, присвяченого пам’яті жертв депортації кримськотатарського наро-
ду 18 травня 1944 року»,– повідомила директорка кримськотатарської
інформагенції QHA Гаяна Юксель.

Раніше аналогічне застереження від прокуратури в Криму отримав
перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарі-
ман Джелял.

Російська влада Криму заявила, що проведе в «новому форматі»
День пам’яті жертв депортації. До анексії Криму Росією в річницю депор-
тації в Сімферополі щорічно проводився Всекримський жалобний мітинг,
в якому брали участь десятки тисяч людей.

23.05.2015 сайт Меджлісу кимськотатарського народу повідомив**,
що напередодні річниці Депортації кримськотатарського народу біля
підгір’я Еклізі-Бурун (найвища гора плато Чатырдагъ) вандали розгро-
мили пам’ятник, установлений на пам’ять про депортованих кримських

* Окупаційна влада Криму застерегла ще двох членів Меджлісу щодо акцій 18 трав-
ня / http://www.radiosvoboda.org/content/news/27017700.html

** Вандалы разгромили памятник депортированным у подножия Эклизи-Бурун / http://
qtmm.org/ru/новости/4761-вандалы-разгромили-памятник-депортированным-у-
подножия-эклизи-бурун
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татар ініціативною групою людей своїм коштом 2014 року на передодні
річниці Депортації. Цю подію не розголошували через непросту ситуацію
на півострові.

«17.05.2015 виявлено, що на Еклізі-Бурун від установленого напе-
редодні прапора залишилось тільки вирване й зламане древко. Коли
ми спустилися стежкою до пам’ятника, то побачили, що лишився тільки
спід із каміння. Сам баш-таш (пам’ятник) вандали скинули з кручі, перше
відбивши тамга, наш національний символ. Пам’ятник ми знайшли у під-
ніжжя кручі, під деревом, яке зупинило його падіння. Його рівно постави-
ли там само, де знайшли, підняти нагору було неможливо»,– повідомили
самовидці.

04.06.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив*, посилаючись на ак-
тивіста кримськотатарського руху, главу ЦВК Курултаю Заїра Смедляєва,
що цього дня вранці в селі Строганівці невідомими в масках був заареш-
тований Риза Ізетов.

Того ж дня 12 людей, які прийшли до будівлі управління російської
ФСБ у Криму підтримати Ризу Ізетова, затримали. Як повідомили в Крим-
ській польовій місії з прав людини, співробітники поліції затримали лю-
дей для з’ясування особи і доправили їх у Київський райвідділ МВС Кри-
му. При цьому, як наголосили правозахисники, у людей при собі були
документи.

Згодом Смедляєв повідомив, що Ризу Ізетова відпустили, а на тих, хто
прийшов під будівлю ФСБ підтримати його складатимуть адміністратив-
ні протоколи. У Кримській польовий місії з прав людини повідомили, що
Риза Ізетов проходить як свідок у рамках кримінальної справи, але якої
саме – наразі невідомо.

14.06.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив** про запланова-
ний у Красноперекопському районному суді Криму розгляд справи
Саніє Аметової про притягнення її до адміністративної відповідаль-
ності за організацію мітингу 18 травня поточного року. Про це пові-
домив у Фейсбуку голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу
Заїр Смедляєв.

* У Криму за мітинг під будівлею ФСБ затримали 12 людей / http://www.radiosvoboda.
org/content/news/27053536.html

** У Криму судитимуть жінку за організацію мітингу в День депортації кримських та-
тар / http://www.radiosvoboda.org/content/news/27071431.html
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Також того ж дня стало відомо*, що 18 червня за участь у жалобно-
му мітингу 18 травня судитимуть імама села Долинка Красноперекопсь-
кого району. «Як стало щойно відомо, цього ж дня, 18 червня 2015 року
о 09:00 ранку в Красноперекопському районному суді розглядатиметься
також справа за звинуваченням Імама села Долинка Красноперекопсь-
кого району Юнуса Неметуллаєва. Йому, як і Саніє Аметовій, окупанти
інкримінують участь у жалобному мітингу 18 травня 2015 року, присвя-
ченого пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу»,– напи-
сав у Фейсбуці Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат 
Чубаров.

18 травня засідання суду у справі глави регіонального меджлісу
Красноперекопська Саніє Аметової перенесли на 25 липня, про це
повідомив** глава ЦВК Курултаю кримських татар Заїр Смедляєв. Роз-
гляд справи розпочався, але незабаром суд ухвалив рішення про пере-
несення засідання «у зв’язку з необхідністю більш ретельного вивчення
матеріалів справи і виклику свідків». «Треба розуміти, що заборони на
проведення мітингу не було. Не було судових приставів, які попереди-
ли б про рішення суду і відповідальність. Але, в результаті, люди брали
участь у молебні і поклали квіти, на це не потрібен дозвіл»,– повідомив
Смедляєв.

18 червня Красноперекопський районний суд також переніс слу-
хання у справі імама села Долинка Юнуса Неметуллаєва, якого та-
кож звинувачують в організації траурного мітингу 18 травня 2015 року.
Суд скористався аналогічним формулюванням для перенесення засідан-
ня на 25 липня.

24.07.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив***, що в Криму зник крим-
ський татарин – 28-річний Бітла Умеров, мешканець села Скворцово
Сімферопольського району. 19 липня він виїхав до Сімферополя за покуп-
ками, і додому досі не повернувся. Про це повідомила громадська органі-
зація «Кримськотатарські волонтери».

* У Криму за жалобний мітинг судитимуть імама села Долинка Красноперекопського
району / http://www.radiosvoboda.org/content/news/27071737.html

** Смедляєв: суд у справі голови регіонального меджлісу в Криму перенесли / http://
www.radiosvoboda.org/content/news/27081208.html

*** У Криму зник ще один кримський татарин – правозахисники / http://www.radio
svoboda.org/content/news/27150963.html
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25.07.2015 сайт «15 хвилин» повідомив*, посилаючись на координа-
тора Комітету із захисту кримськотатарського народу Ескендера Барієва,
що у ночі з 24 на 25 липня у феодосійськім селищі Щебетівка невідомі зруй-
нували нагробок, установлений 18 травня 2015 року на могилі Азіз баба.
«Представники правоохоронних органів відмовили в прийнятті заяви,
мотивуючи тим, що цей пам’ятник не перебуває на балансі Щебетівської
селищної ради»,– написав правозахисник на своїй сторінці в соціальній
мережі Facebook.

28.07.2015 сайт «Радіо Свобода» передав**, що Управління Слідчого
комітету Росії в Криму заборонило виїзд із півострова на період прове-
дення Всесвітнього конгресу кримських татар в Анкарі голові ЦВК Ку-
рултаю кримських татар Заїру Смедляєву і першому заступнику голови
Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялу.

«Для того, щоб ми не змогли виїхати в Анкару, для участі у роботі
Всесвітнього Конгресу кримських татар нас запрошують на допит***. Ільмі 
Умерова на завтра, мене і Нарімана Джеляла на 1 серпня»,– написав
Смедляєв на своїй сторінці у Facebook.

Він також повідомив, що слідчі заявили, що мають право «обмежува-
ти мобільність свідків з особливо важливих справ». «При спробі перетину
пункту пропуску ми будемо затримані»,– заявив Смедляєв.

«У Меджлісі розглядають це як перешкоджання виїзду в Анкару для
участі в роботі II Всесвітнього Конгресу кримських татар, який відбудеть-
ся 1–2 серпня 2015 року»,– йдеться в повідомленні Меджлісу.

02.08.2015сайтпроекту«РадіоСвобода»«Крим. Реалії»процитував****

слова лідера кримськотатарського народу, Уповноваженого президента
України, народного депутата Мустафи Джемілєва на Всесвітньому конг-
ресі кримських татар в Анкарі:

«Жорстка дискримінація та беззаконня стосовно кримських татар,
особливо викрадення та вбивства молодих людей, примусові призови

* В Крыму разрушили памятник на могиле мусульманского святого / http://15minut.
org/article/v-krymu-razrushili-pamyatnik-na-mogile-musulmanskogo-svyatogo-foto-
2015-07-25-17-32-14

** Кримськотатарським активістам забороняють виїжджати з Криму – Смедляєв /
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27157372.html

*** Як свідків у справі протестів 26 лютого 2014 року.
**** Аннексированный Крым уже покинули около 10 тысяч крымских татар – Джеми-

лев / http://ru.krymr.com/content/news/27165399.html
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молодих людей у російську армію з перспективою вирядити їх на війну
зі своїми братами-українцями, повна відсутність демократичних свобод
і відсутність будь-яких перспектив для молодих людей в окупованому
Криму примушує багатьох людей знову залишати свій рідний край і пере-
селятися на материкову частину України».

Джемілєв також сказав, що дотепер, попри постійні заклики Меджлі-
су перетерпіти окупацію й не залишати батьківщину, Крим залишили що-
найменше 10 тисяч кримських татар.

08.08.2015 сайт «Крим. Реалії» повідомив*, посилаючись на прес-
службу Меджлісу кримськотатарського народу, про велику кількість
скарг від батьків, які відзначають небажання місцевих адміністрацій
відкривати національні класи та організовувати вивчення кримсько-
татарської мови.

«Зокрема, мають місце випадки, коли директорами шкіл вибирають-
ся варіанти навчальних планів без урахування годин на вивчення рідної
мови. В окремих регіонах Криму громадяни стикаються з явним і відвер-
тим небажанням адміністрацій шкіл відкривати національні класи, органі-
зовувати вивчення кримськотатарської мови як предмета, незважаючи
на відповідні заяви батьків про вивчення кримськотатарської мови і літе-
ратури»,– йдеться в повідомленні прес-служби Меджлісу.

Також прес-служба повідомляє, що «у деяких регіонах існує ризик
безпідставного переформатування діючих класів з кримськотатарською
мовою навчання на російську».

До цього громадські активісти заявляли, що після того як Крим опи-
нився під контролем Росії, в школах півострова спостерігається нерівно-
мірний розподіл годин на вивчення державних мов. У Криму за «Консти-
туцією Республіки Крим (ст. 10)» декларуються три державні мови – крим-
ськотатарська, російська, українська.

29.08.2015 стало відомо** про зникнення 21 серпня двох молодих
хлопців, жителів Мирновської сільради Симферопольського району – Ме-
мета Селімова та Османа Ібрагімова. 29 серпня о першій годині дня во-
ни були знайдені мертвими. Про це написав на своїй сторінці у Facebook

* Меджліс кримських татар: у Криму не хочуть відкривати національні класи / http://
ua.krymr.com/content/news/27178715.html

** Двох кримських татар, які зникли 21 серпня, знайшли мертвими / http://www.
radiosvoboda.org/content/news/27215982.html
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заступник голови Меджлісу Наріман Джелял: «Як повідомив мені учас-
ник національного руху Мустафа Хаїров, зниклі 21 серпня Селімов Мемет
і Ібрагімов Осман були знайдені сьогодні о першій годині дня мертвими,
за його словами, з ножовими пораненнями. Трупи були закопані непо-
далік від кафе в селі Богданівка під Сімферополем».

30.08.2015 самопроголошена влада Криму повідомила про за-
тримання підозрюваного у вбивстві. Про це йдеться у повідомленні на
сайті «управління Слідчого комітету Росії у Республіці Крим». «Під час
проведення слідчих і оперативно-розшукових заходів з’ясовано, що
злочин скоїли на побутовому ґрунті. Підозрюваний у скоєнні злочи-
ну затриманий»,– йдеться у повідомленні слідчих органів окупованого
півострова. Справу розслідують за статтею про вбивство. Інформацію
про затримання підозрюваного підтвердив заступник голови Меджлісу
Наріман Джелял.*

Також 29.08.2015 стало відомо** про зникнення 45-річного Мухта-
ра Арісланова, який проживає у мікрорайоні Фонтани у Сімферополі.
Він зник 27 серпня. За інформацією ЗМІ, Арісланов працює вчителем фіз-
культури в одній зі шкіл Сімферопольського району. Він тренер із дзю-до.
Згідно з інформацією управління Слідчого комітету Росії в Криму, «розслі-
дується кримінальна справа, порушена за ознаками складу злочину, пере-
дбаченого ч. 1 ст. 105 КК Росії (вбивство) за фактом безвісного зникнення».
«27 серпня 2015 року він пішов із дому по продукти на ринок „Заліський“
у місті Сімферополі й дотепер не повернувся»,– повідомили в управління
слідкому Криму.

10.09.2015 вранці в домі Арісланова співробітники правоохорон-
них органів провели трус.*** Як повідомив адвокат Еміль Курбедінов
причиною стала перевірка всіх версій зникнення людини. «Раніше во-
ни (співробітники слідства) вже проводили догляд – це не був трус. Усе,
що хотіли, вони вилучили: документи тощо. Єдине, що вони не змогли
знайти ноутбук. Через це вони прийшли на трус, щоби провести його ре-

* Підозрюваного в убивстві двох кримських татар у Криму затримали / http://www.
radiosvoboda.org/content/news/27216856.html

** Двох кримських татар, які зникли 21 серпня, знайшли мертвими / http://www.
radiosvoboda.org/content/news/27215982.html

*** В Крыму в дом пропавшего крымского татарина пришли с обыском / http://ru.krymr.
com/content/news/27236768.html
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тельно»,– розповів адвокат. Також він сказав, що після завершення тру-
су дружину Арісланова викликали на допит до Слідчого комітету Росії
в Криму.

27.09.2015 сайт «Радіо Свобода» передав*, посилаючись на Кримсь-
ку правозахисну групу, що ФСБ втручається в діяльність мусульманських
релігійних громад, зокрема мусульмани повинні проходити «профілак-
тичні бесіди»: «Співробітники ФСБ, за словами очевидців, повідомили, що
члени мусульманської громади повинні будуть пройти „профілактичні
бесіди“ у ФСБ Росії»,– йдеться в огляді ситуації з правами людини в Криму
за липень–серпень 2015 року.

Також правозахисники розповіли, що 14 серпня в мечеть селища Ай-
Василь (Василівка) в Ялті прибули співробітники ФСБ Росії з метою вста-
новлення камер відеоспостереження для протидії тероризму: «Установка
відеозйомки не була ініціативою місцевої громади, а ініціативою органів
ФСБ. Законною підставою такого втручання з боку ФСБ є або кримінальна
справа стосовно конкретних осіб, але їхній статус повинен бути визначе-
ний постановою слідчого (як підозрюваних), або вирішення питання про
заборону діяльності релігійної організації у зв’язку із здійсненням забо-
роненої діяльності, визначеної законом. Однак жодної з цих підстав спів-
робітники не пред’явили, а послалися лише на усне пояснення». «Таким
чином, це відеоспостереження в мечеті є втручанням органів влади і ФСБ
у здійснення релігійних і культових обрядів, що порушує свободу совісті
і релігії».

21.10.2015 проект «Крим. Реалії» передав**, що в Кореїзі невідомі
облили жовтою фарбою меморіальну дошку, присвячену пам’яті жертв
сталінської депортації 1944 року. Як повідомили місцеві жителі, інцидент
відбувся вночі.

«У районі 9 ранку місцеві жителі побачили, що дошка облита жовтою
фарбою. Поруч уже були робітники комунальних служб, котрі хотіли зми-
ти фарбу»,– розповів один із самовидців.

На його думку, місцева влада таким чином хотіла «без зайвого гала-
су» ліквідувати проблему. Але місцеві жителі не дозволили змити фарбу

* Правозахисники: мусульман у Криму запрошують на «профілактичні бесіди» в ФСБ /
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27273752.html

** В Кореизе осквернили крымскотатарский мемориал / http://ru.krymr.com/content/
news/27318458.html
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й зажадали викликати міліцію. Силовики, що приїхали на місце, зафіксу-
вали факт осквернення меморіалу. Про порушення справи за фактом ван-
далізму нічого невідомо.

16.11.2015 сайт Духовного управління мусульман Криму повідо-
мив*, що у ночі з 13 на 14 листопада, близько 21:00–22:00 годин, невідомі
закидали камінням і цеглою мечеть у с. Завіт-Ленінський Джанкойського
району.

У результаті нападу були розбиті вікна, ушкоджені стіни, віконні уко-
си, розірвані завіси в молитовній залі. Ранком це виявили члени тутеш-
ньої мусульманської громади. На місце події викликали правоохоронців,
які провели необхідні слідчі заходи, склали протокол. Імам мечеті Рустем 
Ахметшаєв написав заяву в поліцію.

26.11.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив**, посилаючись на голо-
ву фонду «Крим» Різу Шевкієва, про виклик на допит його сина. «Учора
ввечері нашим сусідам в Криму передали повістку від слідчого управлін-
ня з особливо важливих справ на ім’я мого сина Рустема Шевкієва. Його

* На мечеть в Джанкойском районе совершено нападение / http://qmdi.org/index.
php/ru/glavnye-novosti/2024-na-mechet-v-dzhankojskom-rajone-soversheno-
napadenie-foto

** У Криму викликали на допит сина голови фонду «Крим» / http://www.radiosvoboda.
org/content/news/27389523.html
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не було вдома. Його хотіли бачити о шостій вечора. Тільки до пізнього
вечора син прийшов додому, і йому передали повістку сусіди. Я реко-
мендував синові зателефонувати слідчому сьогодні, я сиджу чекаю від
нього, щоб він повідомив про результат допиту і про що його там до-
питували»,– розповів Шевкієв. Тема допиту невідома, однак сам Шевкієв
припускає, що це пов’язане з проведенням акції з блокади Криму на те-
риторії материкової України.

Як повідомив оперативний черговий Херсонської обласної держав-
ної адміністрації, вранці 20 листопада пошкоджено дві електроопори
в Генічеському і Чаплинському районах Херсонської області. Як повідоми-
ли в Головному управлінні Нацполіції в Херсонській області, попередньо
встановлено, що лінії електропередач пошкоджені невідомим вибуховим
пристроєм.*

26.11.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив**, що Кримське управ-
ління ФСБ Росії викликало на допит дружину національного лідера
кримських татар Мустафи Джемілєва – Сафінар Джемілєву. «Повіст-
ку прислали з приводу опор, повалених на Херсонщині. Я подзвонила
(в управління ФСБ – ред.), запитала, сказали, що на Джемілєва справу
завели, що він сприяє теракту, а я як дружина його повинна свідчити
про цей теракт. Я сказала, що я точно не брала участь у цій справі. За-
раз адвокат готує лист, що я відмовляюся давати свідчення як родич-
ка»,– сказала вона.

30.11.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив*** про труси вранці 30 лис-
топада у керівників регіональних меджлісів. Про це написав у Facebook
координатор Комітету із захисту прав кримськотатарського народу, член
Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. «ФСБ про-
водить трус у заступника голови регіонального Меджлісу Радянського
району Рустема Меннанова, у голови регіонального Меджлісу Кіровсь-
кого району Екрема Абдульватова»,– написав Барієв. Інформацію під-
твердив перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського наро-

* Невідомі пошкодили дві електроопори на Херсонщині – ОДА / http://www.radio
svoboda.org/content/news/27377156.html

** ФСБ Росії викликала на допит в Криму дружину Мустафи Джемілєва / http://www.
radiosvoboda.org/content/news/27389228.html

*** «Влада» анексованого Криму обшукує лідерів кримських татар / http://www.radio
svoboda.org/content/news/27397587.html



Злочини на ґрунті ненависті в Україні – 2015

ду Наріман Джелял. Він уточнив, що трус у квартирі Екрема Абдульватова
пов’язаний з підривом електроопор у Херсонській області.

«У результаті близько двогодинного трусу нічого вилучено не було.
Екрем-ага тільки переживає, щоб від несподіваного візиту не стало пога-
но його 90-літньому батьку»,– зазначив Джелял.

04.12.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив*, посилаючись на першо-
го заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана 
Джеляла, що в Криму «правоохоронці» продовжують проводити труси
у членів Меджлісу й у представників Курултаю.

«2 грудня трус був не тільки у голови Судакського регіонального
меджлісу, але і бізнесмена, члена Меджлісу кримськотатарського на-
роду Садиха Табаха. Також трус повинен мав відбутися в будинку го-
лови Ревізійної комісії Курултаю Алі Озенбаша, але співробітники ФСБ
і поліції не застали його або його рідних на місці»,– написав Джелял
у Facebook.

2 грудня в Судаку російські спецслужби влаштували трус в будинку
голови районного меджлісу Ільвера Аметова.

03.12.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив**, посилаючись на
Меджліс кримськотатарського народу, будівля фонду «Крим», де рані-
ше розташовувався Меджліс і редакція газети «Авдет», після взяття під
охорону «правоохоронними органами» анексованого Росією Криму пе-
ретворилася на «звалище». В приміщенні зникло майно, поламані меблі,
розкидані папери, книги.

Проти благодійної організації «Фонд Крим» правоохоронні органи
російської адміністрації Криму порушили низку кримінальних справ
і відкрили адміністративні провадження. Арбітражний суд Криму ухва-
лив рішення про вилучення будівлі фонду як об’єкта культурної спад-
щини. 17 вересня 2014 року судові пристави заарештували будівлю
Меджлісу. Меджліс кримськотатарського народу, виконуючи рішення
«Центрального районного суду» Сімферополя, був змушений покинути
цю будівлю разом з розташованими там БО «Фонд Крим» і редакцією
газети «Авдет».

* Джелял: обшуки у членів Меджлісу в Криму тривають / http://www.radiosvoboda.org/
content/news/27406647.html

** Опечатану будівлю фонду «Крим» у Сімферополі перетворили на звалище –
Меджліс / http://www.radiosvoboda.org/content/news/27404362.html
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Фото зі сторінки Меджлісу в Facebook

07.12.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив*, що суд в анексованому
Росією Криму засудив кримськотатарського активіста Едема Османова
до одного року ув’язнення умовно у так званій «справі 3 травня». Як напи-
сав у Facebook заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу
Наріман Джелял, «прокурор» просив для Османова два роки арешту,
проте міський «суд» Армянська засудив його до умовного покарання тер-
міном на один рік.

Також повідомлено, що раніше міський «суд» Армянська визнав вин-
ним 45-річного жителя Сімферопольського району Едема Ебулісова,
якого також раніше затримували у «справі 3 травня». Йому присудили
штраф у 40 тисяч рублів.

07.12.2015 проект «Крим. Реалії» передав**, посилаючись на пред-
ставницю Кримської польової місії з прав людини Ольгу Скрипник, що

* У Криму фігуранта «справи 3 травня» засудили на рік умовно / http://www.radio
svoboda.org/content/news/27411656.html

** Точное количество пропавших без вести в Крыму установить невозможно – право-
защитница / http://ru.krymr.com/content/news/27411384.html
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точну кількість людей, що зникли в Криму після подій 2014 року, визначи-
ти неможливо. На сьогодні відомо про 12 зниклих.

«Я впевнена, що, звісно, цей список людей значно більший. Тому
що на сьогодні вкрай важко отримати інформацію про зниклих людей.
Ба більше, люди не мають іноді можливості, у зв’язку з репресивним апа-
ратом, заявляти випадки про зникнення. І випадки, коли заявляють про
насильницьке зникнення, дуже часто розглядаються слідством, котре
в Криму зараз, як ті випадки, коли люди з доброї волі залишили територію
Криму»,– сказала Скрипник в ефірі «Радіо Крим. Реалії».

09.12.2015 сайт «Радіо Свобода» передав*, посилаючись на кримсько-
го адвоката Джеміля Темиша заявляє, що той був присутній на трусі в бу-
динку екс-гендиректорки кримськотатарського телеканалу ATR Ельзари 
Іслямової 9 грудня. Це повторний трус (перший відбувся 2 листопада)
в рамках кримінальної справи, порушеної в Криму проти координатора
акції з блокади Криму Ленура Іслямова. «Так, я був на цьому трусі. Про-
водився він у рамках кримінальної справи проти Ленура Іслямова. Цей
трус пройшов без будь-яких порушень. Прийшли, подивилися. Це право
слідчого, якщо він вважатиме за потрібне, можна хоч кожен день прово-
дити трус»,– сказав адвокат.

10.12.2015 сайт «Радіо Свобода» написав**, посилаючись на дані, які
того дня в Києві представили волонтери і правозахисники з неурядових
організацій «Центр громадських свобод» і «Євромайдан SOS», що від осені
2015 року в анексованому Росією Криму посилився тиск на громадських
і релігійних активістів, журналістів і кримських татар.

За даними правозахисників, проти «непокірливих» використовують
такі дії, як безпідставні труси в помешканнях, недопущення адвокатів до
місця проведення трусу, «фарсові суди», закриття сайтів і переслідування
журналістів, «постановочні» переписи населення в місцях компактного
проживання кримських татар.

Як повідомила координатор проектів «Центру громадських свобод»
Марія Лисенко, у представленому звіті мова іде також про кримських

* Адвокат: в Іслямової провели повторний обшук у справі координатора блокади
Криму / http://www.radiosvoboda.org/content/news/27416447.html

** Від осені в Криму посилився тиск на громадських і релігійних активістів – правоза-
хисники / http://www.radiosvoboda.org/content/news/27418800.html
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в’язнів, які перебувають у місцях несвободи на території анексованого
Криму в очікуванні судових процесів.

«Це – так звані „справи 26 лютого“, за якими у СІЗО перебувають
Ахтем Чийгоз, Мустафа Дегерменджі, Алі Асанов. За справою „Хізб
ут-Тахрір“, тобто через релігійні переслідування у місцях несвободи пере-
бувають четверо осіб – Руслан Зейтулаєв, Рустем Баїтов, Нурі Прімов, 
Афрат Сейфуллаєв. Окрема справа – справа Юрія Ільченка, який так са-
мо зараз перебуває у СІЗО, якого звинувачено в екстремізмі»,– сказала
Лисенко.

18.12.2015 проект «Крим. Реалії» повідомив* про зникнення 44-літ-
нього Арлена Терехова та 42-літнього Руслана Ганієва, про яке стало
відомо 15 грудня. За два дні координатор Кримської контактної групи
з прав людини Абдурешит Джеппаров зустрівся з ріднею та знайоми-
ми зниклих чоловіків. З’ясувалися подробиці й деякі факти, які вказують,
що чоловіки не могли зникнути з доброї волі, на чому наполягають слід-
чі органи.

Терехов додержує приписів ісламу, він спортсмен, служив у різних
спецпідрозділах МВС України, має добру фізичну підготовку. «Друг каже,
що день перед зникненням Арлен ходив на ринок, закупив продукти на
10 днів, щоби не ходити по покупки щодня»,– підкреслив Джеппаров. Він
каже, що це важлива деталь, бо слідчі органи, до яких звернулися близькі
Терехова, твердять, що він разом з Русланом Ганієвим нібито вирушили на
Близький Схід, нікого про це не попередивши. І потім, Терехов казав дру-
гові, що за два тижні, коли розпочнуться зимові канікули, до нього приїде
син, який живе окремо з мамою. Арлен мав масу планів.

Руслан Ганієв також додержує приписів ісламу, живе з сім’єю – дру-
жиною Веронікою й двома дітьми: 11-літнім сином Таймазом і 7-літнь-
ою дочкою Аміною. «Руслан працює докером у морському порту Керчі.
18 грудня наставала його зміна, й він мав вийти на роботу. Як каже його
мама, Руслан не так давно купив авто й днями „перевзув“ у зимову ґуму»,–
зазначив Джеппаров. 15 грудня о 7 годині ранку, виходячи з дому, Ганієв
попередив дружину, що їде до матері в село Глазівку під Керчю. «Він там
посадив виноград і збирався зробити оброблення до приходу морозів.

* Без следа и следствия: «сирийский след» в исчезновении Терехова и Ганиева /
http://ru.krymr.com/content/article/27436175.html
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О 10 годині мама Руслана зателефонувала його дружині дізнатися, де він.
Вероніка сказала, шо він поїхав на маршрутці в Глазівку, на що мама від-
повіла: „Його досі нема в мене“. Тут з’ясовується, що Руслан зник»,– роз-
повів Джеппаров.

За його інформацією, у випадку з Русланом Ганієвим слідчі також
наполягають на ідеї про те, що він нібито поїхав на Близький Схід. «Вони
кажуть: у Сірію, ІДІЛ [заборонена на території РФ організація] – горнуть
усе на одну купу. У відповідь дружина показала слідчим український і за-
кордонний паспорти Руслана, що зберігаються вдома. Вероніка сказала
їм: якби він поїхав, він узяв би з собою бодай закордонний паспорт. Пра-
воохоронці вилучили паспорти, запросили батьків у відділок, де накида-
ли версію, що Ганієв начебто поїхав через Туреччину до Сирії»,– розповів
Джеппаров.

Він каже, що Терехов і Ганієв знайомі один з одним, але близько не
спілкувалися. Також відомо, що вони зникли майже в один і той самий
час – вранці 15 грудня. Їхні родичі й близькі не вірять, що вони могли
з власної ініціативи виїхати за межі півострова. На думку родичів, Арлена
й Руслана викрали.

21.12.2015 сайт телеканалу «112 Україна» передав*, що співробітни-
ки ФСБ РФ катували кримського татарина електричним струмом. Про це
в ефірі телеканалу заявив координатор Кримської контактної групи з прав
людини Абдерешит Джеппаров.

«Ми вже маємо прецедент, коли були застосовані тортури до Інвіра 
Кроша, йому 24 роки, двоє дітей, одружений. До нього були застосовані
тортури 16 грудня, коли його підманою завели до будівлі РВВС, потім з ним
працювали співробітники ФСБ, пропонували, щоби він з ними співпрацю-
вав. Пропонували підписати папір, він відмовлявся. Закінчилося тим, що
у глупу ніч його катували електричним струмом»,– сказав Джеппаров.

Він сказав також, що з 30 листопада по 21 грудня в Криму відбулися
7 трусів у домах кримських татар.

«Три труси 30 листопада, трус 2 листопада, труси в наступні три дні
в ще трьох – це в Сімферополі. Протягом 10 днів – 7 трусів. Два вироки
суду, одному – один рік умовно, другому – два роки умовно. Потім готують

* Сотрудники ФСБ РФ пытали крымского татарина электрическим током,– Джеп-
паров / http://112.ua/glavnye-novosti/sotrudniki-fsb-rf-pytali-krymskogo-tatarina-
elektricheskim-tokom-dzhepparov-280241.html
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людей… Четверо в СІЗО за ст. 205, у Севастополі вони були арештовані,
зараз готують їх переводити у Ростов, де потрапляють під юрисдикцію
військового суду»,– сказав Джеппаров.

24.12.2015 сайт «15 хвилин» повідомив*, що того дня о 7:00 ранку
на стінах і ролетах квіткарні в смт. Кировське в Криму виявлено написи
англійською мовою, зроблені чорною та червоною фарбами. Господарі
крамниці – кримські татари – спочатку не надали їм ваги, полічивши, що
це хуліганський вибрик підлітків, але після перекладу з’ясовано, що напи-
си мають образливий характер: «Забирайтеся геть, покручі», «Ненавиджу
вас», «Бог вас усіх ненавидить» тощо. На цій вулиці розташовані десять
крамниць, три з них належать кримським татарам, і саме на них знайдено
аналогічні написи. Це наводить тутешніх мешканців на думку, що це не ба-
нальне хуліганство, а свідоме розпалювання міжнаціональної ворожнечі,
і написи зробили дорослі люди.

26.12.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив** про виселення гро-
мадської організації «Ліга кримськотатарських жінок» із офісу, розта-
шованого на території Республіканської кримськотатарської бібліотеки
імені Гаспринського у центрі Сімферополя. Голова організації Сафінар 

* Ксенофобия продолжает расползаться по Крыму / http://15minut.org/news/154124-
ksenofobiya-prodolzhaet-raspolzatsya-po-krymu

** «Лігу кримськотатарських жінок» виселяють із офісу у центрі Сімферополя/ http://
www.radiosvoboda.org/content/news/27450866.html
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Джемілєва, дружина Мустафи Джемілєва, розповіла, що два тижні то-
му у них за розпорядженням керівництва бібліотеки в офісі відключили
світло й опалення. Тепер від них вимагають фактичного виселення.

«Так вирішило керівництво бібліотеки. Вони давно нас хотіли вигна-
ти, а зараз захистити нас ніхто не може, ні до кого нам звернутись. І вони
нас „під шумок“ виселяють. Ця будівля нічия, не зареєстрована ніде. У нас
тут склад був для гуманітарної допомоги й одна кімната для спілкування.
Ми 20 років допомагали дітям, старим, сиротам. Ми передали нужденним
тонни „гуманітарки“»,– зазначила Джемілєва.

За інформацією С. Джемілєвої, «Ліга кримськотатарських жінок» не
перереєструвалась за новим російським законодавством, що діє у Криму.
Однак робота організації не припинялась, і жінки продовжували збира-
тись у зазначеному приміщенні.

28.12.2015 сайт «15 хвилин» повідомив*, посилаючись на голову
Красноперекопського регіонального меджлісу Саніє Аметову, що того
дня у с. Долинка Красноперекопського району Криму близько двадцяти
п’яти кримських козаків під проводом отамана Яковлева та його заступ-
ника Рохмана влаштували рейд по домах кримських татар. Такі дії козаків
спричинило те, що напередодні в кількох селах району, включно з Дилин-
кою, автобусні зупинки прикрашено українською державною символі-
кою, а пішохідні переходи пофарбовані в жовто-синій колір. Разом козаки
й місцеві співробітники ФСБ і відділу з боротьби з екстремізмом, що до
них приєдналися, відвідали дев’ять будинків. При цьому, як зазначила
Аметова, співробітники правоохоронних органів поводилися коректно,
а козаки грубо розмовляли, намагалися увійти на приватні двори, ви-
магали пояснень. А на одному з домів їх обурення викликав кримсько-
татарський прапор.

28.12.2015 на сайті прокуратури АР Крим, яка діє на материковій
України, з’явилася така інформація: «Народним депутатом України Мус-
тафою Джемілєвим під час інтерв’ю на „Радіо Свобода“ повідомлено,
що з моменту окупації Російською Федерацією території АР Крим на
півострові зникло понад 20 осіб кримськотатарської національності.
(…) На даний час майже у 30 кримінальних провадженнях, досудове

* Казаки устроили рейд по домам крымских татар / http://15minut.org/article/kazaki-
ustroili-rejd-po-domam-krymskih-tatar-2015-12-28-19-43-18
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розслідування яких триває, вживаються заходи передбачені вимогами
законодавства щодо встановлення місця знаходження зниклих гро-
мадян України, а також притягнення винних осіб до кримінальної від-
повідальності».*

3. Події навколо кримськотатарського телеканалу ATR

Нижче наводимо повідомлення про події навколо кримськота-
тарського телеканалу ATR, якому російський орган із контролю над ЗМІ
«Роскомнагляд» відмовив у ліцензії на роботу, через що телеканал припи-
нив аналогове мовлення 1 квітня 2015 року.

Із числа кримськотатарських ЗМІ російську реєстрацію отримав тоді
«Голос Криму», який публікується російською мовою. Як повідомили рані-
ше в цьому виданні, газета виходитиме накладом у 6000 примірників і під
новою назвою – «Голос Криму New».

Після припинення мовлення на телеканалі ATR повідомили, що ін-
формаційна редакція відновлює зйомки новинних сюжетів і спеціальних
репортажів, які будуть опубліковані на сайті телеканалу. 17 червня теле-
канали «ATR» і «LALE» відновили своє мовлення через супутник та інтер-
нет з Києва.

Після переїзду телеканалу ATR до Києва частина журналістів, яка за-
лишилася в Криму, створила студію «QaraDeniz prodaction».

Також повідомлялося про порушення кримінальної справи ФСБ Росії
щодо власника телеканалу АТR Ленура Іслямова, який є одним з головних
ініціаторів громадянської акції з блокування вантажного транспорту, що
прямує до Криму з продуктами й товарами, яка стартувала 20 вересня.

Повідомлялося про труси в помешканнях співробітників «QaraDeniz
prodaction».

26.01.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив**, що озброєні люди
з написами «ОМОН» на формі прибули на кримськотатарський телека-
нал ATR в Сімферополі з метою вилучити комп’ютерний сервер, на якому

* Прокуратурою АР Крим опрацьовано інформацію народного депутата України
щодо зникнення на території півострову осіб кримськотатарської національності /
http://ark.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=167334

** Телеканал ATR обшукують озброєні силовики / http://www.radiosvoboda.org/
content/article/26813579.html
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зберігаються відеоматеріали подій річної давнини, зокрема, масштабно-
го мітингу під стінами кримського парламенту 26 лютого. Про це повідо-
мили в екстреному випуску на телеканалі ATR. Керівництво АТR готове
надати всю інформацію добровільно, оскільки без сервера вихід в ефір
неможливий, повідомила у випуску ведуча Арзи Емірвелі. Заступниця
генерального директора з інформаційної політики телеканалу ATR Ліля 
Буджурова у зверненні, що транслювалося в прямому ефірі, назвала
трус наступом на кримських татар.

20.03.2015 сайт «Радіо Свобода» передав*, посилаючись на повідом-
лення базованого у Нью-Йорку Комітету захисту журналістів, що 1 квітня
в анексованому Росією українському Криму можуть закритися єдиний
у світі кримськотатарський телеканал ATR, а також інформагенція QHA.
За даними Комітету, російський орган із контролю над ЗМІ «Роскомнад-
зор» відмовив або відклав запити цих засобів інформації на перереєстра-
цію, яка має завершитися до 1 квітня. 18 березня Комітет надіслав офіцій-
ний запит до «Роскомнадзору» з проханням уточнити причини відмови
в реєстрації, проте на той момент відповіді ще не було.

01.04.2015 сайт «РадіоСвобода» повідомив**,щокримськотатарський
телеканал ATR закінчив своє мовлення у вівторок, 31 березня. Керівни-
цтво мовника запевнило телеглядачів, що намагатиметься зареєструвати
телеканал і продовжити мовлення. Телеканал ATR кілька разів подавав
документи для перереєстрації в наглядовий орган окупаційної вла-
ди «Роскомнадзор», але їх повертали назад з різних причин. Аналогічні
проблеми мають інші ЗМІ, що входять до медіа-холдингу ATR – дитячий
кримськотатарський телеканал Lale, FM-радіостанції «Мейдан» і «Лідер»,
а також інтернет-видання «15 хвилин».

01.04.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив*** про засідання Київ-
ського районного суду Сімферополя щодо семи студентів, які хотіли зня-
ти відеоролик на підтримку кримськотатарського телеканалу ATR, що
опівночі припинив мовлення в Криму через відмову «Роскомнагляду»

* Російська «влада» в Криму відмовляє у перереєстрації телеканалу ATR – Комітет за-
хисту журналістів / http://www.radiosvoboda.org/content/article/26911118.html

** Кримськотатарський телеканал ATR припинив мовлення / http://www.radiosvoboda.
org/content/news/26931401.html

*** У Сімферополі судять студентів, які намагалися підтримати АТR / http://www.
radiosvoboda.org/content/news/26931974.html
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видати ліцензію на роботу. Як повідомили студенти, їх затримала «поліція»
у Воронцовському парку Сімферополя 30 березня. «Нам не зачитали на-
ші права, на нас чинили психологічний тиск»,– заявила студентка Ельвіна,
назвавши те, що відбувається «блюзнірством над правами людини».

Студентам закидають «проведення несанкціонованого мітингу».
Адвокат Джеміль Тамишев клопотав про перенесення засідання, щоб
краще ознайомитися зі справою. Однак суд йому в цьому відмовив.

Пізніше того дня сайт «Радіо Свобода» повідомив*, що суд оштрафував
одного з семи активістів, які хотіли зняти відеоролик на підтримку крим-
ськотатарського телеканалу ATR – Олексія Єфремова в суді назвали «ор-
ганізатором несанкціонованого мітингу» і звинуватили в «опорі арешту».
Єфремова оштрафували на 20 тисяч рублів (близько 8 тисяч гривень) за
організацію несанкціонованого мітингу і ще на 500 рублів (близько 200 гри-
вень) за опір арешту. Олексій Єфремов повністю заперечує свою провину.
За його словами, він не чинив опір при арешті. На судовому засіданні свід-
ків не допитували, крім двох «поліцейських». Адвокат Джеміль Тамишев
повідомив, що захист має намір подавати апеляцію «аж до Москви і Євро-
пейського суду з прав людини». Він зазначив, що «доказова база слабка».

27.04.2015 сайт «Радіо Свобода» передав**, посилаючись на гла-
ву «Роскомнагляду» Олександра Жарова, що мовлення кримськот-
атарського телеканалу ATR припинили в Криму з ініціативи власника.
Як сказав О. Жаров, засновники каналу подавали документи чотири рази,
але щоразу вони «були некомплектними». «Кожен раз це супроводжува-
лося галасом і піар-кампанією. Припинення мовлення телеканалу відбу-
лося з ініціативи власників, які подали заявку. Ніхто їх вимикати не зби-
рався»,– заявив Жаров. Наразі представники телеканалу ATR не коменту-
вали цю заяву.

02.11.2015 сайт «Радіо Свобода» передав***, посилаючись на повідом-
лення у Фейсбуку редактора телеканалу АТR Роман Спиридонов, що
вранці 2 листопада в Криму почалися труси в помешканнях екс-співробіт-

* Активіста, який намагався зняти ролик на захист ATR, оштрафували / http://www.
radiosvoboda.org/content/news/26932522.html

** Мовлення каналу ATR припинили через заяву власників – «Роскомнагляд» / http://
www.radiosvoboda.org/content/news/26980726.html

*** У Криму проходять обшуки в помешканнях екс-співробітників телеканалу АТR /
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27339789.html
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ників кримськотатарського телеканалу ATR. За його інформацією, труси
вранці почалися у будинках Лілі Буджурової, Ельзари Іслямової і бать-
ків власника телеканалу Ленура Іслямова. Інформацію про труси під-
твердив і сам власник телеканалу Ленур Іслямов. «Я зателефонував сусі-
дам, вони кажуть, що труси проводять співробітники ФСБ. У всякому разі,
у них у всіх написи такі на спині»,– сказав Іслямов. Він також сказав, що
аналогічні заходи проходять в його будинку у Москві (де живе його син)
і у рідної сестри в Криму, де й живуть їхні батьки. Офіційної інформації від
правоохоронних органів Криму про факти трусів немає.

Того ж дня, 02.11.2015, сайт «Радіо Свобода» повідомив*, посилаючись
на РИА Новости, яке в свою чергу посилається на заяву слідчих, що слідчий
відділ ФСБ Росії в окупованому Криму порушив кримінальну справу щодо
власника телеканалу АТR Ленура Іслямова. «22 жовтня 2015 року Слідчим
відділом УФСБ Росії по Республіці Крим та місту Севастополю порушено
кримінальну справу стосовно громадянина Російської Федерації Іслямо-
ва Ленура Едемовича, 1966 року народження»,– йдеться в повідомленні.

Ленур Іслямов заявив**, що під час трусів в Криму і Москві представ-
ники ФСБ Росії погрожували його батькам і синові, у зв’язку з чим він зби-
рається звертатися до правоохоронних органів. Як сказав Іслямов, він
має намір відстоювати свої права правовим шляхом, у тому числі, у між-
народних судах.

Вранці 2 листопада Центробанк Росії розмістив також інформацію
про відкликання ліцензії на роботу у ТОВ «Джаст Банк», що належить Іс-
лямову. Власник кримськотатарського телеканалу такі дії назвав «помс-
тою» за блокаду Криму. Зараз Іслямов проживає на материковій Україні
і є одним з головних ініціаторів громадянської акції з блокади Криму, яка
стартувала 20 вересня.

02.11.2015 сайт «Радіо Свобода» передав*** подробиці трусу в будин-
ку колишньої редакторки телеканалу ATR Лілі Буджурової, про які вона
розповіла на своїй сторінці у Facebook. Буджурова вибачилася перед «усі-

* ФСБ Росії порушила кримінальну справу проти власника телеканалу ATR / http://
www.radiosvoboda.org/content/news/27339846.html

** Іслямов заявляє про погрози рідним, він готує заяву в прокуратуру / http://www.
radiosvoboda.org/content/news/27340469.html

*** Ліля Буджурова: не лякайте автоматами мою сім’ю і мій народ / http://www.radio
svoboda.org/content/news/27341214.html
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ма, хто намагався вийти на зв’язок і не зміг», пояснивши, що зараз вона
«обмежена у звичних технічних можливостях спілкування».

«Не коментуватиму ні трус, проведений у моєму домі, ні „підстави“ до
цього. Що поробиш, робота така. Що поробиш, Крим зараз такий. Нестер-
пно болить серце лише від одного – у чому завинила моя 83-річна мама,
яку я крізь шеренгу людей у масках і з автоматами вела в туалет, накачав-
ши перед цим „серцевими“ ліками? Чим завинила моя 8-річна онучка, ще
гаряченька від досвітнього сну, розбуджена словами: „Не бійся, тільки не
бійся“. А вона все одно дуже злякалася. І хоча, дивлячись на мене своїми
чорнючіми оченятами, повторювала: „Я не злякалася“, запитала: „А чому
дядьки з рушницями? Вони будуть в нас стріляти?“. І ніжки її при цьому
тряслися під моїми руками дрібним-дрібним тремтінням. Не забуду цьо-
го ніколи»,– написала Ліля Буджурова. Подія викликала шок і нагадала
випадок з онуком Буджурової, якого побили через небажання перейти
з українського в російський клас.

«Півроку тому в мене був такий самий шок. Ні, не такий. Навіть гірше.
Я тоді стояла в коридорі дитячої лікарні і чекала результатів операції, яку
робили моєму онуку – Рушену. 12-річного мого хлопчика побили колишні
однокласники, назвавши його зрадником. Його провина була в тому, що
він – учень української (колись) гімназії захотів і далі вчитися в українському
класі, а вони перейшли в російський. Рушену відбили яєчка. І так, що дове-
лося робити операцію. Його батьки звернулися з цього приводу до проку-
ратури, але вона не знайшла підстав для розгляду. Все обмежилося одним
моїм ором на всю гімназію. ATR тоді ще працював у Криму, але я не дозволи-
ла собі використовувати своє службове становище, щоб надати гласності
цьому випадку. Мій онук і після цього відмовився переходити в іншу шко-
лу, і, здається, вчителі і директор тепер більш уважно ставляться до своїх
обов’язків. Але я не забуду цього ніколи»,– повідомила Ліля Буджурова.

09.12.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив*, посилаючись на
Facebook журналістки Лілі Буджурової, про те, що російські силовики
обшукують помешкання колишньої генеральної директорки кримсько-
татарського телеканалу ATR Ельзари Іслямової. На початку листопада
у Ельзари Іслямової вже проводили труси в рамках розслідування кримі-

* У Криму російські силовики обшукують помешкання екс-гендиректора телеканалу
ATR / http://www.radiosvoboda.org/content/news/27415696.html
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нальної справи стосовно одного з ініціаторів громадянської блокади,
власника телеканалу ATR Ленура Іслямова.

10.12.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив*, посилаючись на жур-
налістку Лілю Буджурову, про черговий трус, який проводили російсь-
кі силовики того дня у редактора студії «QaraDeniz production» Романа
Спиридонова. Він раніше працював редактором на телеканалі ATR. Зго-
дом Буджурова додала, що «співробітники ФСБ разом Романом Спири-
доновим вирушили до будинку його батьків». Як пізніше розповіла** дру-
жина Спиридонова Ірина, «шукали заборонену літературу і зброю». Трус
тривав 2,5 години. «У постанові про трус зазначено, що ведеться пошук
наркотиків, зброї та екстремістської літератури. Прийшли о сьомій ранку,
в цивільному одязі, без зброї, були максимально ввічливі. Мені дозволили
відвести дітей в школу і дитсадок. В ході трусу нічого не знайшли, склали
протокол і поїхали проводити трус у батьків чоловіка»,– розповіла Ірина.
Вона зазначила, що у батьків шукають те ж саме, що шукали в їхньому бу-
динку. Під час трусу присутній адвокат. Офіційних коментарів й пояснень
«правоохоронних органів» Криму немає.

4. Тиск на українців і проукраїнських активістів

03.02.2015 сайт «Радіо Свобода» передав***, посилаючись на уповно-
важену Верховної Ради України з прав людини Валерію Лутковську, що
на території окупованого Криму утискаються права не лише кримськота-
тарського народу, але й українців.

«На кримському телебаченні залишили єдину українську програму
з чотирьох, що існували раніше. Відбувається блокування україномовних
інтернет-сайтів для мешканців Криму. Закриваються українські школи
в Щолкіні та Керчі. Українськими в Криму залишаються лише 4 школи, але
їхнє україномовне майбутнє сумнівне. Продовжується тиск на Українську
гімназію міста Сімферополя, де було суттєво скорочено викладання ук-

* Буджурова: у Криму черговий обшук у журналіста / http://www.radiosvoboda.org/
content/news/27418388.html

** Обшук у кримського журналіста закінчився, шукали зброю і заборонену літерату-
ру / http://www.radiosvoboda.org/content/news/27418677.html

*** У Криму обмежують права не лише кримських татар, а й українців – Лутковська /
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26828351.html
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раїнською мовою»,– зазначила Лутковська. Також вона констатувала, що
у Криму фактично не залишилось україномовних друкованих ЗМІ, офіцій-
них версій регіональних та комунальних ЗМІ українською мовою.

27.02.2015 проект «Радіо Свобода» «Крим. Реалії» повідомив*, що УПЦ
Київського патріархату просять добровільно відмовитися від землі в Сім-
ферополі на користь ФСБ. Про це йдеться у відповіднім зверненні глави
адміністрації Сімферополя Геннадія Бахарева до Архієпископа Сімферо-
польського й Кримського (УПЦ КП) Климента. ФСБ просить під забудівлю
ділянку площею 3 га на вул. Київській в Сімферополі в районі Української
школи-гімназії під будівництво житлових будинків. Акт про вибір даної
ділянки вже затверджений главою Криму Сергієм Аксьоновим. Тут та-
кож зазначено, що УПЦ Київського патріархату 25 квітня 2013 року Сім-
феропольська міськрада передала під будування собору 0,4900 га землі
в зазначенім місці.

Раніше самопроголошений прем’єр-міністр Криму Сергій Аксьонов
заявляв, що в Криму не будуть утиснуті права й інтереси жодної з релігій-
них конфесій. Правозахисники при цьому зазначають, що в анексовано-
му Криму під загрозою закриття перебуває саме Українська православна
церква Київського патріархату, в якої тут вже відібрали кілька храмів.

09.03.2015 проект «Крим. Реалії» повідомив**, що в Сімферополі спів-
робітники російської поліції затримали організатора мітинґу до 201-ї річ-
ниці з дня народження Шевченка Леоніда Кузьміна, а також двох учасни-
ків – Олександра Кравченка та Вельдара Шукурджієва. Їх доправили
до Залізничного райвідділу МВС по Республіці Крим, а пізніше звільнили,
протримавши у відділку три з половиною години.

Акція, в якій взяли участь близько 50 людей, відбулася в Гагарінсько-
му парку Сімферополя. Учасники читали вірші Шевченка, а також скан-
дували: «Слава Україні! Героям слава!», розгорнули кримськотатарський
прапор і два українські, на одному з яких написано: «Крим – це Україна».
Акція пройшла без ексцесів.

Спочатку планувалося провести акцію біля пам’ятнику поетові на
вул. Севастопольській, проте Сімферопольська адміністрація відмовила

* Землю УПЦ Киевского патриархата в Симферополе отдают ФСБ / http://ru.krymr.
com/content/article/26872514.html

** В Крыму задерживали участников митинга памяти Шевченко / http://ru.krymr.com/
content/article/26889499.html
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й узгодила проведення мітинґу в Гагарінському парку біля скульптури
«Три грації».

Після цієї акції Леоніда Кузьміна звільнили з сімферопольської шко-
ли, де він працював учителем історії.

12.03.2015 суддя ухвалила рішення, визнавши Вельдара Шукур-
джієва винним по російському законодавству в «порушенні встановле-
ного порядку організації або проведення збору, мітинґу, демонстрації,
ходи чи пікетування». Йому призначена кара у вигляді 40 годин виправ-
них робіт, але не більше 4 годин на добу. «Мене влаштовує таке рішення,
оскаржувати я його не буду»,– сказав активіст після засідання журналіс-
там. Шукурджієв висловив сподівання, що виправними роботами займа-
тиметься в парку ім. Шевченка в Симферополі.*

12.03.2015 суд також присудив 40 годин виправних робіт Олек-
сандру Кравченку. Він назвав рішення суду «фарсом», а також розповів,
що в ході засідання суду виступав свідок, який заявив, що не чув із вуст
Кравченка будь-яких провокаційних гасел, в чому його спочатку звинува-
чували «поліцейські».**

Також 12.03.2015 Залізничний суд Сімферополя також прису-
див 40 годин громадських робіт, з умовою «не більше 4 годин на добу»
Леонідові Кузьміну. «Мене не влаштовує рішення суду, і я маю намір
його оскаржити в терміни, встановлені законом»,– зазначив він.*** «Одно-
значно, за рішенням суду щодо Кузьміна – ми подаватимемо апеляційну
скаргу. Що стосується ще двох учасників акції, яким так само було винесе-
но рішення про громадські роботи, то вони поки вирішують, оскаржувати
ці рішення чи ні»,– сказав адвокат активіста Еміль Курбедінов.

30.03.2015 Залізничний районний суд Сімферополя визнав Куртсєї-
та Абдуллаєва винним за законами Росії в тому, що він, як учасник акції
пам’яті Тараса Шевченка 9 березня в Сімферополі, не дотримувався рег-
ламенту проведення заходу, демонструючи прапор України з написом:

* В Крыму участника акции памяти Шевченко приговорили к исправительным рабо-
там / http://ru.krymr.com/content/article/26896317.html

** Виправні роботи присудили ще одному учаснику акції пам’яті Шевченка в Криму /
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26896644.html

*** Учасникам мітингу пам’яті Шевченка у Криму присудили виправні роботи / http://
www.radiosvoboda.org/content/article/26896671.html
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«Крим – це Україна». Йому присудили 20 годин обов’язкових робіт.* Аб-
дуллаєв свою провину не визнає і має намір оскаржити її. «Вулиці мести
я не буду… Я нічого протизаконного не робив. Я мав право тримати пра-
пор цієї держави, тому що Шевченко є українським поетом. Буду подавати
апеляцію, думаю Кримом не закінчиться, дійдемо до Москви»,– сказав він
у коментарі кореспонденту «Крим. Реалії», зазначивши, що готовий за-
мість обов’язкових робіт відсидіти 15 діб.

19.05.2015 у Сімферополі Верховний суд розглянув апеляційну скар-
гу кримського активіста Леоніда Кузьміна, якому присудили 40 годин гро-
мадських робіт за українську символіку на акції пам’яті Тараса Шевченка,
і змінив покарання. Як повідомляє Кузьмін, суд громадські роботи замі-
нив штрафом у розмірі 10 тисяч рублів. «Суд вирішив, що я все-таки ви-
нен»,– сказав Кузьмін. Він не виключає, що подаватиме касаційну скаргу
на це судове рішення.**

09.04.2015 сайт «Радіо Свобода» передав***, що у Криму співробітни-
ки ФСБ після трусу відвезли, ймовірно, на допит ялтинську журналістку
Тетяну Гучакову. Про це повідомив головний редактор BlackSeaNews
Андрій Клименко на своїй сторінці в Facebook. Як написав Клименко, спів-
робітники ФСБ прийшли з трусом до Гучакової близько 7:45 ранку. «Трус
тривав майже 10 годин. Вилучена вся комп’ютерна техніка, яка була в бу-
динку. Після цього Таню відвезли. Відвезли її після 17:00. Незважаючи на
те, що вона не працювала останній рік у редакції, яка переїхала в Київ,
вона залишається членом Національної спілки журналістів України, тобто
колегою»,– повідомив Клименко.

10.04.2015сайт«РадіоСвобода»повідомив****,посилаючисьнаАндрія 
Клименка, що Гучакову «пізно ввечері відпустили додому. Інших деталей
поки немає».

Тетяна Гучакова раніше працювала заступником головреда BlackSea
News. Також вона була членом міжнародної ініціативи «Кримський полі-

* У Криму ще одного активіста з акції пам’яті Шевченка засудили до «обов’язкових
робіт» / http://www.radiosvoboda.org/content/news/26927754.html

** Кримський активіст: суд змінив покарання за українську символіку на акції пам’яті
Шевченка / http://www.radiosvoboda.org/content/news/27024692.html

*** У Криму співробітники ФСБ затримали українську журналістку / http://www.radio
svoboda.org/content/news/26947450.html

**** ФСБ у Криму відпустила журналістку Тетяну Гучакову / http://www.radiosvoboda.
org/content/news/26948296.html
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тичний діалог», що діяла в Криму в 2010–2014 роках. Ініціатива припинила
свою діяльність після анексії півострова.

09.04.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив* про хатній трус у Ольги 
Уколової, громадянської дружини активіста Євромадану Олександра 
Костенка, заарештованого в Криму 8 лютого. На півострові його зви-
нувачують у заподіянні тілесних ушкоджень співробітнику кримського
спецпідрозділу «Беркут» в ході масових заворушень в Києві в лютому
2014 року і незаконному зберіганні вогнепальної зброї.

«У приміщенні, у якому проживає Ольга Уколова, крім неї перебуває
її семимісячна дитина та її мати. Увійшовши до будинку, людина у формі
представилася дільничним Чалабаєвим. Крім того, разом із ним до будин-
ку увійшла ще людина, яка представилася Тереховим Дмитром Олексан-
дровичем. До приміщення, у якому проживає Ольга Уколова, увійшло
12 осіб»,– йдеться у повідомленні «Кримської польової місії» у Facebook.

10.04.2015 сайт «Радіо Свобода» передав**, посилаючись на «Центр
журналістських розслідувань», що трус тривав з 21:00 до опівночі. «Вхід
у квартиру здійснювався через металеві двері з врізним замком. З при-
чини відмови відкрити двері замок був деформований у зв’язку з необ-
хідністю відкриття дверей»,– йдеться в протоколі, який має видання.
За інформацією адвоката Дмитра Сотникова, під час трусу вилучили кіль-
ка телефонів, сім-карту і флеш-карти.

Також Дмитро Сотников повідомив*** про хатній трус у Юлії Такта-
шевої – родички Ольги Уколової. «У квартирі дівчина й малолітня дити-
на – племінник Саші Костенка. (…) Ті ж люди, що і вчора! Двері зламали.
Відібрали телефон»,– написав адвокат на своїй сторінці у Facebook.

«Центр журналістських розслідувань» повідомив, що раніше трус
провели у брата дружини Олександра Костенка. Сам брат був відсутній,
у квартирі перебувала його дівчина з трирічною дитиною. «Прийшли ті ж
люди. Шукають якийсь телефон»,– цитує «Центр журналістки розсліду-
вань» Євгена Костенка.

* Крим: у будинку дружини активіста Євромайдану йде обшук / http://www.radio
svoboda.org/content/news/26947665.html

** У Криму після обшуку в дружини активіста Майдану вилучили телефони і флеш-кар-
ти / http://www.radiosvoboda.org/content/news/26948503.html

*** У Криму силовики обшукують квартиру близьких активіста Євромайдану / http://
www.radiosvoboda.org/content/article/26949612.html
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15.05.2015 сайт BBC–Україна повідомив*, що Олександра Костенка
засудили 4-х років та 2 місяців колонії загального режиму за звинувачен-
ням в умисному заподіянні шкоди здоров’ю бійцю спецпідрозділу «Бер-
кут» під час масових протестів у Києві в лютому 2014 року (за даними зви-
нувачення, підсудний кинув камінь у співробітника кримського міліцейсь-
кого підрозділу «Беркут» у Києві 18 лютого 2014 року в Маріїнському пар-
ку біля будівлі парламенту України). Костенка також визнали винним у не-
законному придбанні, зберіганні і носінні основних частин вогнепальної
зброї. Адвокат активіста Дмитро Сотников заявляв, що справа має суто
політичне підґрунтя, а його підзахисного катували у СІЗО Сімферополя.

Пізніше повідомлялося про розгляд апеляційної скарги у справі Кос-
тенка. Перше засідання мало відбутися 30.06.2015**, проте, оскільки підсуд-
ного не сповістили про розгляд справи за 7 днів, розгляд перенесли на
08.07.2015.***

31.07.2015 повідомлено****, що адвокат Костенка Сотников отримав
відмову у розслідуванні факту застосування тортур до свого підзахисно-
го. Про це в Києві повідомив аналітик Кримської польової місії Віссаріон
Асєєв. «Адвокат і сам Костенко говорять про те, що його викрали і кату-
вали до того, як змусили його прийти з явкою з повинною. Адвокат вже
протягом трьох-чотирьох місяців намагається створити слідчі умови для
того, щоб притягнути до відповідальності тих, хто його катував. На всіх
рівнях йде відмова від того, щоб порушити кримінальні справи, хоча відо-
мо, хто його затримував»,– сказав Асєєв. Слідчі, як каже Асєєв, не допита-
ли самого Костенка і свідків його побиття і затримання.

18.08.2015 адвокат Сотников повідомив*****, що стан здоров’я Кос-
тенка покращився: «Олександр почувається дещо краще, але хватальна
здатність руки після перелому внаслідок знущань та допитів поки не від-

* Активіста Майдану засудили до 4-х років колонії в Криму / http://www.bbc.co.uk/
ukrainian/news_in_brief/2015/05/150515_dk_maidan_activist_crimea

** «Суд» в окупованому Криму розглядає апеляцію ув’язненого майданівця / http://
www.radiosvoboda.org/content/news/27101573.html

*** У Криму перенесли розгляд апеляції у справі активіста Євромайдану / http://www.
radiosvoboda.org/content/news/27101978.html

**** У Криму не хочуть розслідувати катування євромайданівця Костенка – правозахис-
ник / http://www.radiosvoboda.org/content/news/27163087.html

***** Адвокат: стан здоров’я євромайданівця Костенка, якого утримують в СІЗО в Криму,
покращився / http://www.radiosvoboda.org/content/news/27195846.html
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новилася. Біль у руці зник, але є проблеми з пошкодженими ребрами та
плечем». Також адвокат заявляв, що напередодні винесення вироку у СІ-
ЗО Костенка били й не годували. Серед найтяжчих травм вивих плечового
суглоба і перелом руки. Під час одного з судових засідань у справі Кос-
тенка «прокурор» анексованого Криму Наталія Поклонська заявляла, що
причиною тілесних травм Костенка є бійка з невідомими особами у парку.

Пізніше повідомлялося, що Верховний суд Криму змінив вирок Олек-
сандру Костенку з 4 років і 2 місяців ув’язнення на 3 роки 11 місяців.*

15.10.2015 адвокат Костенка Дмитро Сотников заявив про зник-
нення свого підзахисного.** Про місце перебування Костенка не пові-
домляють ані захисту, ані родичам, стверджує адвокат. «6 жовтня, за не-
офіційною інформацією співробітників СІЗО, Саша мав поїхати на етап.
Однак жодних офіційних повідомлень про це не було. Як результат ми
маємо те, що перед розглядом касаційної скарги захист геть втрачає
зв’язок із підзахисним, інформація про його місце перебування і стан
здоров’я не надається»,– повідомив Сотников. 12.11.2015 Сотников пові-
домив, що готує матеріали для подачі позову до Європейського суду з
прав людини. Того тижня стало відомо, що Костенка утримують у колонії
у Кіровській області Росії.***

18.04.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив****, що увечері 17 квітня
у Криму побили Леоніда Кузьміна – активіста, якого раніше судили за
українську символіку після затримання на акції пам’яті українського пое-
та Тараса Шевченка у Сімферополі 9 березня 2015. Про побої Кузьмін на-
писав на своїй сторінці у Facebook.

Кузьмін зняв побої і 18 квітня подав заяву в поліцію.***** Як повідомив
потерпілий, у нього закрита черепно-мозкова травма, кілька порізів на
обличчі та голові. Кузьмін також розповів подробиці інциденту: «Вчора

* Адвокат засудженого в Криму євромайданівця вимагає порушити справу проти
Поклонської / http://www.radiosvoboda.org/content/news/27230678.html

** Адвокат засудженого в Криму євромайданівця заявляє про його зникнення / http://
www.radiosvoboda.org/content/news/27307542.html

*** Адвокат євромайданівця-кримчанина Костенка готує позов до ЄСПЛ / http://www.
radiosvoboda.org/content/news/27362111.html

**** У Криму побили проукраїнського активіста / http://www.radiosvoboda.org/content/
news/26964819.html

***** У Криму побитий 17 квітня активіст Кузьмін подав заяву до поліції / http://www.
radiosvoboda.org/content/news/26965289.html
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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 погрози:
„Ти фашист! Як ти можеш жити в Сімферополі!“». Він сказав, що намагався
уникнути конфлікту, але поки він спілкувався з одним нападником, інший
вдарив його пляшкою по голові. «Я почав падати, вони мене повалили на
землю, ще кілька разів ударивши кулаками і ногами, пішли. Після цього
я прийшов додому і викликав швидку допомогу»,– розповів активіст.

21.05.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив*, посилаючись на Крим-
ську польову місію з прав людини, про затримання російською поліцією
трьох членів знімальної групи українського телеканалу «Інтер» і чотирьох
проукраїнських активістів на трасі Сімферополь–Армянськ у Криму. Жур-
налісти й активісти рухалися на різних машинах. За інформацією одного із
затриманих активістів, Вельдара Шукурджієва, їхню машину зупинили
з метою пошуку заборонених предметів. Він стверджує, що поліція нічо-
го не знайшла в машині. Затриманих відвезли до райвідділку поліції міс-
та Армянська нібито для встановлення особи. «Як повідомили затримані,
всі документи у них при собі, проте поліція вважає це недостатнім»,– пові-
домляють правозахисники.

Пізніше повідомлялося**, що затриманих Леоніда Кузьміна, опера-
тора телеканал «Інтер» Віталія Зятковского і двох активістів відпустили
після тривалого допиту в райвідділку поліції міста Армянська. Як роз-
повів Кузьмін, журналістку телеканалу «Інтер» Юлію Крючкову та інших
активістів ще допитують поліцейські, повідомляє «Центр журналістських
розслідувань». «З нас взяли пояснення, що ми там робили. Взяли від-
битки пальців, сфотографували. На питання, для чого їм наші відбитки,
відповіли: „А раптом, завтра з вами щось трапиться, як ми вас впізнає-
мо. У нас знаходять тут трупи без голови“»,– розповів Кузьмін. Пізніше
звільнили інших затриманих, у тому числі кореспондентку «Інтеру» Юлію
Крючкову.***

* Правозахисники: у Криму затримали проукраїнських активістів і знімальну групу
«Інтеру» /http://www.radiosvoboda.org/content/news/27028996.html

** У Криму відпустили затриманих 3 активістів та оператора «Інтера» – активіст / http://
www.radiosvoboda.org/content/news/27029300.html

*** Из Крыма «выжимают» проукраинских активистов – Вельдар Шукурджиев / http://
ru.krymr.com/content/article/27030158.html
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01.06.2015 сайт «Радіо Свобода» передав*, посилаючись на керів-
ницю курсів кримськотатарської мови у Херсоні Весилю Ібрагімову, що
в окупованому Росією Криму знищуються книги кримськотатарською
та українською мовами. «Нинішня ситуація в Криму – ілюстрація того,
наскільки можна вірити Путіну.

У березні минулого року він сказав, що у Криму будуть три мови:
російська, українська і кримськотатарська. Але зараз йде агресивне витіс-
нення української та кримськотатарської мов: нові книги не видаються,
а раніше видані, які зберігаються у бібліотеках, під різними приводами
списуються і знищуються. Робиться все, щоб у Криму залишилася лише
російська мова»,– сказала Ібрагімова у понеділок, 1 червня, під час від-
криття у Херсоні курсів кримськотатарської мови.

22.06.2015 сайт «Радіо Свобода» передав**, що 22 червня в Києві
учасники круглого столу «Вплив тимчасової окупації: тиск асиміляції та
вимушене переселення» заявили, що окупаційна влада Криму проводить
активну асиміляцію етнічних українців на півострові, «знищуючи культур-
ну і політичну інфраструктуру українців у Криму».

Після анексії Криму Росією в березні 2014 на півострові стали перей-
меновувати театри, бібліотеки та інші заклади, які мають імена українсь-
ких діячів, закривати українські ЗМІ. У школах скоротили число годин
навчання українською мовою, за українську символіку засудили кілька
активістів.

«Віце-прем’єр» окупаційного «уряду» Криму Дмитро Полонський
заявив, що інформація про утиск прав етнічних українців на території пі-
вострова не відповідає дійсності. «Коли говорять, що чиїсь права у Кри-
му утискаються, люди лукавлять або просто брешуть. На сьогоднішній
день я не бачу в Криму жодної проблеми для будь-якої національності чи
народу. І влада Російської Федерації, і Республіки Крим роблять все для
того, щоб всі нації мали право користуватися своєю мовою і своїми пра-
вами»,– сказав Полонський. На думку «віце-прем’єра», дотримання прав
кримських українців демонструє також те, що українська мова, поряд із
російською та кримськотатарською, визнана державною.

* У Криму знищуються книги українською і кримськотатарською мовами – педагог /
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27048164.html

** «Влада» Криму заперечує утиск прав українців / http://www.radiosvoboda.org/
content/news/27086453.html
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23.08.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив*, посилаючись на ад-
воката Дмитра Сотникова, що 21 серпня слідчий комітет Росії в окупо-
ваному Криму допитав матір командира батальйону «Крим» Станіслава 
Краснова. За інформацією адвоката, жінку посадили у машину, коли вона
виходила з магазину. Їй погрожували, що «якщо вона не сяде, то завтра за
нею прийде ОМОН». За інформацією адвоката, жінці слідчі не роз’яснили її
право не давати свідчень у справі сина, закріплене у статті 51 Конституції
Російської Федерації.

«Слідчий наполегливо питав літню (69 років) жінку про те, коли її син
став фашистом, чи зберігав вдома зброю і для чого поїхав на Майдан, чи
планував подальшу терористичну діяльність. Надія Олександрівна від-
повіла, що нічого про це не знає, зброї у квартирі не було. Також слідчий
ставив особисті питання, такі як хто батько Краснова і хто його дівчина, на
що мати також не відповіла»,– написав Сотников у Facebook. «Під кінець
допиту слідчий розповів, що Станіслав Краснов більше шести місяців
вбиває на Донбасі людей, що вони візьмуть його рано чи пізно і приве-
зуть у Росію, щоб здійснити над ним правосуддя за ці вбивства»,– напи-
сав адвокат.

На початку червня у Криму у слідчому комітеті Росії порушили кримі-
нальну справу проти Станіслава Краснова, якого звинувачують в екс-
тремізмі і приналежності до організації «Правий сектор». Чоловіка підоз-
рюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1ст. 282 КК Росії (розпалюван-
ня ненависті або ворожнечі за ознаками ставлення до соціальної групи,
вчинене з використанням засобів масової інформації).

02.09.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив**, посилаючись на ад-
воката Дмитра Сотникова, що цього тижня у будинку матері Краснова
в Криму правоохоронці знову провели трус.

«Складно говорити про їхню [колишніх співробітників СБУ, які пе-
рейшли на службу до ФСБ] мотивацію. Вони знають нас, активістів, ще
з часів, коли Крим був українським, приходили на всі наші акції, були ду-
же ввічливими. Можливо, вони керуються ненавистю до нас. Можливо

* У Криму з погрозами допитували матір командира українського батальйону – адво-
кат / http://www.radiosvoboda.org/content/news/27204486.html

** Екс-комбат «Криму»: мою матір переслідують колишні співробітники СБУ / http://
www.radiosvoboda.org/content/news/27223217.html
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хочуть довести свою відданість новій владі»,– сказав Станіслав Краснов
журналістам у Києві 2 вересня.

24.08.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив*, що у Сімферополі
24 серпня, у День Незалежності України, біля пам’ятника Тарасу Шевченку
затримали проукраїнських активістів, представників Українського куль-
турного центру Максима Кузьміна і Леоніда Кузьміна. «Максим і Ле-
онід не родичі, вони просто однофамільці. Затримали їх за порушення
правил проведення заходу. Хоча там ніяких заходів не було, вони абсо-
лютно незалежно один від одного принесли і поклали квіти до пам’ятника
Шевченку і в цей момент їх затримали»,– розповів представник Українсь-
кого культурного центру Вельдар Шукурджієв.

Біля пам’ятника чергували представники поліції, люди у штатському,
була помічена і так звана самооборона.

Пізніше затриманих активістів відпустили без оголошення пре-
тензій.** Як повідомив Леонід Кузьмін, співробітники поліції біля
пам’ятника попросили його і ще деяких активістів проїхати у рай-
відділ «для встановлення особи». «Я пробув там близько двох годин,
після чого мене відпустили, без пред’явлення претензій, все гаразд»,–
запевнив Кузьмін.

Про своє затримання також пізніше написав у Facebook і Леонід 
Терлецький, який прийшов покладати квіти до пам’ятника у вишиванці.

Раніше того дня в Сімферополі працівникам українського телеканалу
«Інтер», що проводили відеозйомку біля пам’ятника Шевченку, влаштува-
ли перевірку в «поліції».

Громадські активісти у Сімферополі планували провести акцію на
честь Дня Незалежності України, однак міська адміністрація Сімферополя
відмовилася її узгоджувати.

25.08.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив***, посилаючись на Крим-
ську польову місію з прав людини, що в Керчі 24 серпня «поліція» затри-
мала трьох людей – двоє хлопців і дівчина о 7:00 24 серпня вирішили зро-

* У Сімферополі затримали представників Українського культурного центру – ак-
тивіст / http://www.radiosvoboda.org/content/news/27205556.html

** У Сімферополі українських активістів після двогодинного затримання відпустили /
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27206275.html

*** Правозахисники: у Керчі активістів арештували й оштрафували за фото з прапором
України / http://www.radiosvoboda.org/content/news/27207717.html
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бити фото з прапором України на горі Мітрідат у центрі Керчі. Так молоді
люди хотіли відзначити День Незалежності України. «У той час, коли во-
ни фотографувалися з розгорнутим прапором України, під’їхала „поліція“
і затримала всіх трьох за використання нецензурної лексики. Після скла-
дання протоколу поліція доставила їх у будівлю суду»,– розповіла мати
одного із затриманих. В «поліції», як вони кажуть їм повідомили, що при-
чина затримання – прапор України і футболка з тризубом і проукраїнської
написом.

За інформацією правозахисників, того ж дня суд присудив одному
з хлопців 15 діб арешту, іншому – 1000 рублів штрафу. «Розгляд справи
дівчини перенесли на 25 серпня, оскільки в понеділок одна зі свідків зви-
нувачення після попередження про відповідальність за надання неправ-
дивих свідчень заявила, що сама нічого не бачила і про подію їй розпові-
ли»,– зазначили в місії.

15.10.2015 проект «Крим. Реалії» повідомив*, що 14.10.2015 в Сімфе-
рополі російські правоохоронці затримали трьох членів Українського
культурного центру біля пам’ятника Б. Хмельницькому, куди вони при-
йшли покласти квіти з нагоди Дня українського козацтва. Активістів од-
разу відвезли на допит у місцевий центр з протидії екстремізму (центр
«Е»). Як розповів один із затриманих активістів Леонід Кузьмін, він і ще
двоє активістів давали пояснення приблизно дві години. У затриманих,
зокрема, цікавилися метою акції й приводом для покладання квітів. Він
уточнив, що головна претензія правоохоронців до активістів – спроба
несанкціонованого мітинґу. У затриманих переписали телефонні книги,
видалили світлини й відпустили.

Також повідомлялося**, що російські поліціянти та люди в цивільно-
му 14.10.2015 зранку оточили пам’ятник Шевченку в Сімферополі, куди
вночі проукраїнські активісти принесли квіти з нагоди Дня захисника
України, Дня українського козацтва та Дня Української повстанської Ар-
мії. Пізніше обчіплення зняли. Квіти біля пам’ятника лишились непоруше-
ними. Активісти прикріпили до п’єдесталу блакитну та жовту гвоздики –
кольорів українського державного прапора.

* В Симферополе у памятника Хмельницкому задержали проукраинских активистов
и допросили в центре «Э» / http://ru.krymr.org/content/news/27307324.html

** Полицейские в Симферополе сняли оцепление с памятника Шевченко / http://
ru.krymr.com/content/news/27305629.html
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23.12.2015 сайт «Радіо Свобода» передав*, що 22.12.2015 о 21:30 у Сім-
ферополі в будинку батьків українського священика УПЦ КП отця Сергія 
Клімакіна відбувся трус. Про це повідомила група «Права людини в Кри-
му» в Facebook з посиланням на Кримську правозахисну групу. Ордер
на трус виданий 22 грудня за підписом прокурора Наталії Поклонської.
Кримінальну справу порушено нібито за участь в «екстремістській органі-
зації». Зараз священик мешкає на території материкової України. В пові-
домленні зазначено, що отець Сергій у минулому брав участь у роботі
організації «Народний рух України», проте «в переліку організацій, щодо
яких у Російській Федерації ухвалено рішення про ліквідацію або заборо-
ну діяльності (відповідно до закону Російської Федерації „Про протидію
екстремістській діяльності“) цієї організації немає». Під час трусу вилу-
чили чотири зошити особистих записів отця Сергія, посвідчення члена
«Народного руху України», військовий квиток, медичну карта.

Також сайт ІА УНН повідомив**, що 23 грудня 2015 року двоє лю-
дей «в штатському» на вулиці у Сімферополі зупинили матір священика
й доставили в Залізничне РВВС для проведення допиту. Зазначається, що
під час допиту їй ставили питання про діяльність сина, його професійні
і дружні зв’язки, про його місцезнаходження. Допит тривав кілька годин,
після чого жінку відпустили.

30.12.2015 сайт «Радіо Свобода» повідомив*** про закриття в Криму
дитячої української театральної студії «Світанок», створеної 22 роки то-
му. Як пояснив один із засновників студії Олександр Польченко, при-
чина – репресії та тиск з боку керівництва Кримського палацу дитячої
та юнацької творчості. Він також розповів, що протягом останнього року
на керівника студії Аллу Петрову постійно чинився тиск з боку керівни-
цтва – влаштовували різні перевірки, чіплялися до роботи з кожного при-
воду, ображали, погрожували, намагалися знизити зарплату. Польченко
розповів, що Петрова прийняла рішення покинути Палац дитячої та юна-
цької творчості.

* Кримська правозахисна група: у Криму провели обшук в будинку священика УПЦ
КП / http://www.radiosvoboda.org/content/news/27445141.html

** У Криму українського священика звинуватили в екстремізмі / http://www.unn.com.
ua/uk/news/1541101-u-krimu-ukrayinskogo-svyaschenika-zvinuvatili-v-ekstremizmi-
pravozakhisniki

*** У Криму закрилася дитяча українська театральна студія / http://www.radiosvoboda.
org/content/news/27457517.html
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5. Повідомлення про інші порушення на території Криму

У ніч проти 28 лютого в Сімферополі була осквернена синагога «Нер
Тамід». Невідомий написав чорною фарбою на дверях будівлі «Смерть жи-
дам», зліва від дверей й на самих дверях залишив свастику, з правого боку
від дверей – «вольфсангель» («вовчий гак»), один з рунічних символів, що
використовувався в Третьому райху й став дуже поширеним у неонацист-
ському русі по цілому світі. Таблички Релігійної громади прогресивного
юдаїзму й Асоціації єврейських організацій і громад Криму з обох боків
від дверей були перекреслені. Привертає увагу той факт, що акт вандаліз-
му вчинено менше ніж за добу після того, як Сімферополь взято під конт-
роль російськими військами.

Як повідомив голова Асоціації єврейських громад і організацій Криму
Анатолій Гендін, 30 травня прокурор анексованого Росією Криму Н. По-
клонська оскаржила закриття кримінальної справи за фактом осквернен-
ня сімферопольської синагоги «Нер Тамід» і направила її на додаткове роз-
слідування. У справі з’явився підозрюваний – арештований місяць перед
тим 20-річний юнак. Згідно із заявою прокуратури, затриманий підозрюєть-
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ся також у підпалі сімферопольської мечеті «Чукъурча-джами» в червні
2014 року, а також у спробі скоєння теракту в серпні. Тоді біля будівлі проку-
ратури була знайдена торба з вибухівкою. Ба більше, згідно з інформацією
прокуратури,юнакєбійцемукраїнськогодобровольчогобатальйону«Азов»
і встиг взяти участь у антитерористичній операції на Донбасі. Прес-служба
полку МВС «Азов» негайно спростувала заяву Н. Поклонської, назвавши її
провокацією, а також підкреслила, що підрозділ не має філій чи осередків
у Криму. (Інформація з сайту Євроазіатського Єврейського Конгресу*).

04.06.2015 сайт «Радіо Свобода» передав**, що за даними офісу ом-
будсмена, Росія позбавила дітей, які проживають у кримських інтернатах,
права обирати громадянство, що є порушенням Конвенції ООН з прав
дитини. «Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, взагалі
позбавлені права висловлювати свою думку й автоматично, за нашою
інформацією, їм просто видані нові свідоцтва про народження. І це – сві-
доцтва Російської Федерації»,– заявила представник Уповноваженого Вер-
ховної Ради України з прав людини Аксана Філіпішина. На підставі цих
документів діти автоматично будуть отримувати паспорти громадян Росії.

Філіпішина також заявила, що минулого року у рамках проекту «По-
тяг дружби» на територію Росії з Криму вивезли 12 дітей, і наразі влада
у Києві не знає місця їх перебування, а російська сторона на листи уряду
України не відповідає.

За даними інформаційного центру «Вільний Крим» (Free Crimea), на
момент окупації на території Криму функціонували 25 закладів, в яких ви-
ховували понад три тисячі дітей-сиріт і дітей, позбавлених опіки батьків.

09.07.2015 сайт «Крим. Реалії» повідомив*** про арешт викладача
іноземних мов Юрія Ільченка. Ільченко опублікував на власному сайті
свою статтю, в якій ускіпливо висловився про російську окупацію Криму
й закликав покінчити з війною Росії проти України. За півроку, 02.07.2015,
до Ільченка прийшли з трусом, нічого не знайшли, проте, заарештували
й помістили в СІЗО Сімферополя. Справу про «екстремізм» веде Слідчий
комітет Росії в Севастополі.

* Арестован подозреваемый в осквернении симферопольской синагоги / http://eajc.
org/page16/news51889.html

** Росія порушує права українських дітей в анексованому нею Криму – представник
омбудсмена / http://www.radiosvoboda.org/content/news/27053311.html

*** В Севастополе ФСБ арестовала очередного «экстремиста» / http://ru.krymr.com/
content/article/27118233.html
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Сімферопольський адвокат Юрій Бердников, який взявся захищати
арештованого, відвідав його в СІЗО. «Він фізично почувається, можна ска-
зати, задовільно, але його психічний стан викликає занепокоєння. Я навіть
гадаю, що йому потрібна допомога психіатра… Подаватиму клопотання
про обстеження, причому, термінове»,– сказав адвокат. Як він каже, зовні
його клієнт спокійний, але замкнений у собі й нікому не довіряє.

Юрій Ільченко був звільнений від військової служби через проблеми
із психікою. Виходячи зі слів адвоката, він будуватиме захист, акцентуючи
увагу саме на стані здоров’я підозрюваного – за умови допуску до справи,
адже в Криму вже був випадок, коли слідчий відмовив адвокату Емілю 
Курбедінову в праві захищати підозрюваних в участі в терористичній
організації.

Ільченка також хотіли звинуватити в «тероризмі», але спроба прова-
лилася. Як розповів його батько, Геннадій Ільченко, тиждень перед аре-
штом до сина підходила невідома жінка з пропозицією розповсюдити
в Севастополі листівки із закликами дати відсіч окупантам і влаштувати
вибухи. «Син послав її до дідька»,– стверджує батько.

На думку заступниці голови Кримської польової місії з прав люди-
ни Ольги Скрипник, у справі цілком можливий вирок із засудженням.
«Є підстави, коли людину визнають винною, але звільняють від відбуван-
ня покарання або замінюють на примусове медичне лікування»,– сказала
Скрипник. У російських умовах примусове лікування в стаціонарі закри-
того типу – те саме тюремне ув’язнення, тривалість якого повністю зале-
жить від волі підконтрольних спецслужбам психіатрів.

04.11.2015 сайт «Радіо Свобода» передав*, що на засіданні комітету
ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок, який розглядав до-
повідь Росії про виконання конвенції з ліквідації всіх форм дискримінації
щодо жінок, виступила українська делегація, яка представила повідом-
лення про порушення Росією прав жінок на території анексованого Кри-
му і частини Донбасу, яка перебуває під її контролем.

«Окупація Криму поклала початок численних випадків порушення
прав жінок. Зокрема, через незаконне введення російського законодав-
ства, яке не передбачає ефективних механізмів для захисту від дискримі-

* Українські правозахисники повідомили комітету ООН про дискримінацію жінок в
Криму / http://www.radiosvoboda.org/content/news/27345458.html
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нації за ознакою статі і не містить заходів охорони прав жінок для забез-
печення рівноцінності результатів»,– заявила глава правління Центру
громадянських свобод Олександра Матвійчук.

«Перші результати ксенофобської політики і відповідного ставлення
з боку нової влади в Криму відчули на собі вчителі та викладачі тих пред-
метів, які безпосередньо були пов’язані з українським контекстом: ук-
раїнська мова та література, історія України, культурологія, українознавс-
тво. Домінуючу, в деяких випадках і виняткову, частину цієї групи станов-
лять жінки-вчительки»,– зазначила незалежний експерт з гендерної полі-
тики Лариса Кобелянська.

15.12.2015 сайт «Радіо Свобода» передав*, посилаючись на Кримську
правозахисну групу, що «міністерство праці та соціального захисту» оку-
пованого Криму зажадало від виконавчих органів влади Криму зібрати
відомості про працівників – громадян Туреччини. За інформацією пра-
возахисників, кримське міністерство посилається на лист Мінпраці Росії,
копію якого публікують.

«Серед зібраних даних: кількість співробітників, у тому числі громадян
Туреччини, і число працівників – громадян Туреччини, які потрібні в 2016 ро-
ці. Причиною збору такої інформації названий указ президента Росії від
28 листопада 2015 № 583 „Про заходи щодо забезпечення національної
безпеки Російської Федерації і захист громадян Російської Федерації від
злочинних та інших протиправних дій і про застосування спеціальних еко-
номічних заходів щодо Турецької Республіки“»,– йдеться в повідомленні.

Координатор КПГ Віссаріон Асєєв вважає, що реалізація таких за-
ходів в Криму спрямована, зокрема, на утиск прав кримських татар. «Бага-
то громадян Туреччини, які проживають і працюють в Криму, є кримськи-
ми татарами. Таким чином, дії російської влади щодо громадян Туреччини
в Криму призведуть до того, що кримські татари з турецьким громадян-
ством як представники корінного народу будуть позбавлені можливості
перебувати на етнічній батьківщині»,– сказав Асєєв.

Відносини Росії і Туреччини різко погіршилися після 24 листопада,
коли російський Су-24 був збитий турецьким F-16 на сирійсько-турецько-
му кордоні. Туреччина заявляє, що російський літак порушив її повітря-
ний простір. У Росії назвали цей інцидент «ударом у спину».

* Правозахисники: у Криму збирають інформацію про працівників із Туреччини /
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27428751.html
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