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1.

14 травня засуджений
до 20 років строгого
режиму Олег Сенцов
оголосив голодування з
вимогою звільнення усіх
українських політичних
в’язнів

2.

У травні було порушено
три нові кримінальні
справи у нібито
підозрі в причетності
до «Хізб ут-Тахрір».
Після неодноразових
обшуків і позапланових
перевірок 24 травня
Бахчисарайський
районний суд своїм
рішенням тимчасово
зупинив роботу
бахчисарайського кафе
«Салачик»

3.

При затриманні Стешенко
зазнав тортур: з метою
отримати «зізнавальні»
свідчення, його топили
в морі, використовували
фізичну силу супроти
нього, а також
психологічний тиск

4.

9 травня стало відомо,
що арбітраж під егідою
Постійної палати
третейського суду в
Гаазі 2 травня ухвалив
одноголосне рішення на
користь 19 українських
інвесторів

В травні двоє українських політичних в’язнів Олег Сенцов і Олександр Кольченко були змушені вдатися до
найрадикальнішої форми протесту – голодування. Станом на 31 травня, 74 дні продовжується голодування
Володимира Балуха. Усі троє протестують проти незаконного кримінального переслідування українських
громадян з боку Російської Федерації. Троє громадських та релігійних активістів були затримані у так званій
«Справі Хізб ут-Тахрір», з-поміж затриманих – координатор об’єднання «Кримська солідарність» Сервер Мустафаєв,
який до затримання виконував широкі правозахисні функції. У такий спосіб де-факто кримська влада посилює
переслідування «Кримську солідарність». ФСБ Росії продовжує фабрикувати кримінальні справи про нібито диверсії
та «екстремістські дії» з боку громадян України. Відтак було порушено кримінальну справу проти викраденого у
квітні на адміністративному кордоні Олександра Стешенка (про його місцеперебування невідомо й досі).
14 травня засуджений до 20 років строгого режиму Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнення
усіх українських політичних в’язнів. 31 травня з вимогою звільнити Сенцова Олександр Кольченко оголосив
голодування. Окрім цього, станом на 31 травня, 74 дні продовжується голодування Володимира Балуха. До
політичних в’язнів не допускають лікарів, їхні вимоги не виконані повністю або ж частково.
У травні було порушено три нові кримінальні справи у нібито підозрі в причетності до «Хізб ут-Тахрір». 10 травня
в Севастопольському районі було затримано Енвера Сейтосманова – двоюрідного брата засудженого у 2016 р. у
так званій «Справі Хізб ут-Тахрір» Нурі Прімова. Разом з Енвером Сейтосмановим були затримані його брат Ернес
Сейтосманов і мати Гульнара (відпущені того ж дня). 21 травня у Бахчисараї був затриманий координатор об’єднання
«Кримська солідарність» правозахисний активіст Сервер Мустафаєв, а також Едем Смаілов. Кримінальні справи
проти Мустафаєва і Смаілова об’єднали зі справою про так звану «другу бахчисарайську шістку» (затримані в
жовтні 2017 р.). Усім затриманим пред’явили звинувачення за ч.2 ст.205.5 КК РФ (участь в діяльності терористичної
організації), запобіжні заходи – утримання під вартою. Окрім того, після неодноразових обшуків і позапланових
перевірок 24 травня Бахчисарайський районний суд своїм рішенням тимчасово зупинив роботу бахчисарайського
кафе «Салачик», яке належить одному з фігурантів так званої «Справи Хізб ут-Тахрір» Марленові Асанову.
21 травня ФСБ Росії заявила про нібито викриття діяльності «екстремістської» групи, створеної помічником
Мустафи Джемільова Еролом Велієвим за наказом голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова
і Служби безпеки України. ФСБ звинуватила «учасників змови» в плануванні злочинів, що мали на меті налякати
проросійськи налаштованих кримських татар, а також у підпалі дому лояльного до окупаційної влади голови
Духовного правління мусульман Криму Еміралі Аблаєва. З-поміж учасників змови був названий харків’янин
Олександр Стешенко, якого співробітники ФСБ викрали на КППВВ «Джанкой» 11 квітня 2018 р. Пізніше стало
відомо, що по викраденню Стешенкові було присуджено адміністративний арешт. 24 квітня після закінчення строку
арешту співробітники де-факто правоохоронних органів на автомобілі без номерних знаків вивезли Стешенка з
місця утримання для адміністративних затриманих, де він знаходився. Відтак, протягом місяця – з 24 квітня до 21
травня, – адвокати й родина Стешенка не мали інформації про його процесуальний статус та місцеперебування.
Наразі адвокат і родичі Стешенка й досі не знають, де він утримується і в якому стані здоров’я. Відомо лише
те, що при затриманні Стешенко зазнав тортур: з метою отримати «зізнавальні» свідчення, його топили в морі,
використовували фізичну силу супроти нього, а також психологічний тиск. Як наслідок, Стешенко обмовив себе та
інших фігурантів у справі (Ерола Велієва, Олександра Третякова оголосили у федеральний розшук).
23 травня поблизу села Піонерське Сімферопольського району незаконно затримали та побили делегата Курултая
кримськотатарського народу Асана Егіза. Особи у формі співробітників ДАЇ РФ, втім без шевронів і в масках,
заштовхнули Егіза до автомобіля, одягли на нього наручники, на голову накинули мішок, півтори години били й
возили містом, опісля чого вивезли за межі міста і покинули в лісі. В управлінні ФСБ Росії в Криму затримання
Егіза заперечують.
Ввечері 17 травня, напередодні Дня пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу, в сімферопольському
районі компактного проживання кримських татар Ак-Мечеть затримали близько 20 осіб, які проводили акцію
«Запали у своєму серці вогонь». До спецоперації були залучені 5 екіпажів поліції та автозак. Затриманих, з-поміж
яких були двоє неповнолітніх, розвезли районними ОВС Сімферополя, де вони були допитані, щодо них була
проведена процедура дактилоскопії, у них взяли зразки ДНК і опісля відпустили. Щодо одного з затриманих,
Сейтасана Асанова, було порушено адміністративну справу за ч.1 ст. 19.3 КпАП РФ (непокора законному
розпорядженню співробітника поліції), але того ж дня вона була закрита. Окрім того, напередодні Дня пам’яті у
поселенні Радянське активісти масово отримували від прокуратури Криму попередження «про неприпустимість
порушення закону “Про протидію екстремістській діяльності”».
9 травня стало відомо, що арбітраж під егідою Постійної палати третейського суду в Гаазі 2 травня ухвалив
одноголосне рішення на користь 19 українських інвесторів, з-поміж яких 18 компаній та одна фізична особа.
Позов стосувався експропріації їхніх активів, зокрема нерухомості, на території Криму. Арбітраж визнав Росію
відповідальною за порушення прав українських інвесторів від 21 травня 2014 року, коли В. Путін підписав наказ
про анексію Криму. Позивачам було присуджено компенсацію у розмірі 159 млн доларів США. Варто зазначити,
що попри те, що справа розглядалася на підставах обов’язкової для Росії Угоди про заохочення і взаємний захист
інвестицій між РФ і Україною від 27 листопада 1998 року, сторона відповідача відмовилася визнавати юрисдикцію
і брати участь в арбітражі.

