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1.

11 квітня 2018 на
КПВВ “Джанкой”
співробітниками
російської прикордонної
служби ФСБ був
викрадений житель
Харкова Олександр
Стешенко

2.

У квітні проти бізнесмена
та мецената Ресуля
Веліляєва було порушено
кримінальну справу за
нібито збут простроченої
продукції (ст. 238 ч. 2 КК
РФ)

3.

Надзвичайно
небезпечним порушенням
прав ув’язнених, в тому
числі політичних, є
відсутність оперативної
медичної допомоги
навіть у разі критичного
стану і серйозної загрози
здоров’ю

4.

Тривають обшуки і
затримання кримських
татар, які мають
характер етнорелігійної
та етнокультурної
дискримінації.

У квітні на адміністративному кордоні при в’їзді в Крим російськими силовиками був викрадений
громадянин України Олександр Стешенко. Проти кримськотатарського бізнесмена та мецената Ресуля
Веліляєва було порушено кримінальну справу. Тривають етнічно зумовлені обшуки і затримання
кримських татар. Глибоку стурбованість викликає ситуація в місцях несвободи на території окупованого
Криму: масовою є практика ненадання медичної допомоги навіть при прямій загрозі життю і здоров’ю;
фіксуються випадки смертей в’язнів - імовірно насильницького характеру.
11 квітня 2018 на КПВВ “Джанкой” співробітниками російської прикордонної служби ФСБ був
викрадений житель Харкова Олександр Стешенко. 24 квітня адвокату вдалося знайти Стешенка в
спеціальному приймальнику для осіб, які відбувають адміністративне покарання (Сімферополь).
Як з’ясувалося, чоловік був засуджений до арешту за нібито куріння на вокзалі і опір де-факто
правоохоронцям. Увечері 24 квітня, після закінчення терміну арешту, із спецприймальника його
в невідомому напрямку вивезли на автомобілі без номерних знаків. В даний час сім’я і адвокати
Стешенка не мають інформації про нього. Разом з тим, де-факто Київський районний суд Сімферополя
відхилив скарги адвоката на бездіяльність слідства у справах викрадених в 2014 і 2016 роках - Ервіна
Ібрагімова і Тимура Шаймарданова відповідно.
У квітні проти бізнесмена та мецената Ресуля Веліляєва було порушено кримінальну справу за
нібито збут простроченої продукції (ст. 238 ч. 2 КК РФ). Разом з Веліляєвим був затриманий ще
один кримськотатарський бізнесмен Алі Барієв. Затриманню передували обшуки в будинках самих
затриманих і їхніх родичів. В даний час Ресуль Веліляєв знаходиться в СІЗО “Лефортово” м. Москви
(запобіжний захід - арешт на 2 місяці); Алі Барієв також був етапований в РФ, проте точне місця
його утримання і процесуальний статус не встановлені. Крім цього, в минулому місяці були винесені
два вироки за політично вмотивованими кримінальними справами щодо кримських татар, які були
присутні на обшуках у громадських активістів (Зарема Куламетова і Шевкет Раззаков). Куламетову
засудили до 250 годин обов’язкових робіт і 20 тис. рублів моральної компенсації, Раззакова -до штрафу
у розмірі 20 тис. рублів. Обидва звинувачення були висунуті за нібито “образу представника влади”.
Подібна практика поряд з адміністративним переслідуванням учасників стихійних зборів під час
обшуків має на меті блокування будь-якої форми громадської солідарності.
Надзвичайно небезпечним порушенням прав ув’язнених, в тому числі політичних, є відсутність
оперативної медичної допомоги навіть у разі критичного стану і серйозної загрози здоров’ю. Так,
більше 40 днів триває голодування Володимира Балуха, за цей період до нього не були допущені
незалежні лікарі. Скарги на ненадання медичної допомоги неодноразово подавав обвинувачений
у так званій справі “Хізб ут-Тахрір” Узеір Абдуллаєв (трофічна виразка кінцівок, зараження крові).
Лише 30 квітня, завдяки широкому резонансу і втручання СНК, Абдуллаєва перевели до медичної
частини СІЗО та надали допомогу. Не надаються необхідні лікарські препарати депортованому з Криму
кримськотатарському активісту Недіму Халілову, який знаходиться в Центрі тимчасового утримання
іноземних громадян Ставропольського краю РФ (Халілов переніс гіпертонічний криз). З колоніїпоселення в Керчі надійшла інформація відповідно до якої адміністрація не відпустила ув’язненого
для проходження невідкладної онкологічної операції, в результаті чого він втратив свою чергу на неї.
Поряд з цим у квітні стало відомо про 4 випадки смертей в’язнів у СІЗО Сімферополя (Сервер Білялов,
Олег Гончаров, Дмитро Шипшина, Іслам Іскера). Троє були знайдені повішеними, один - з перерізаним
горлом. Ряд обставин вказує на те, що смерті можуть мати насильницький характер (невеликий термін
засудження, перспективи перегляду справи і т.д.).
Тривають обшуки і затримання кримських татар, які мають характер етнорелігійної та етнокультурної
дискримінації. Так, 6 квітня озброєні співробітники ФСБ провели обшук в мечеті с. Павлівка
Джанкойського району. В якості підстави для обшуку силовики вказали на повідомлення про
екстремістські збори в мечеті. У всіх присутніх в той день на п’ятничній молитві перевірили документи і
обшукали. 17 квітня в с. Степове Первомайського району відбулися обшуки в будинках Айдера Юрдама
і Едема Ваджіпова (причина обшуків невідома). Після дактилоскопії і допиту кримські татари були
відпущені. 19 квітня були затримані двоє учасників одиночних пікетів проти руйнування Ханського
палацу - Едем Аблаєв і Ролан Османов. На обох чоловіків склали протоколи, після чого їх відпустили.
1 квітня на території РФ почалася весняна призовна кампанія для проходження строкової служби
в збройних силах. План призову на 2018 для окупованого Криму становить 2300 осіб. Разом з тим,
де-факто влада все більш активно використовує практику притягнення до відповідальності осіб, які
не бажають проходити службу в армії держави-окупанта. У квітні не менше 6 жителів Криму були
притягнуті до кримінальної відповідальності (штрафи) за це. Крім того, кримський правозахисник
Абдурешит Джеппаров повідомив про випадки вербування призовників під час візитів до
військкоматів.

