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Де-факто Верховний суд Республіки Крим виніс ще один вирок у справі так званих «диверсантів». Продовжується
голодування Олега Сенцова. Ув’язнені, які утримуються в ІК-2 м. Керч, надіслали понад 70 скарг про вимагання
хабарів та катування з боку адміністрації колонії. Кримські чиновники розпочали формування так званого
«кримського досьє», до якого включили десятки відомих українців та росіян.
13 липня 2018 до 8 років позбавлення волі засуджено громадянина України Євгена Панова, якого звинуватили
в нібито підготовці диверсій на території півострову. Той же суд 24 липня 2018 залишив без змін вирок Генадію
Лимешку, засудженого до 8 років позбавлення волі (попередні звинувачення у підготовці диверсій згодом були
замінені на звинувачення в набутті і зберіганні вибухових речовин).
30 липня 2018 Федеральна служба виконання покарань РФ відмовила Amnesty International у відвіданні Олега
Сенцова у супроводі незалежного експерта для оцінки його фізичного стану. Станом на 1 липня 2018, Олег Сенцов
голодує вже 79 діб. Адвокат Сенцова Дмітрій Дінзе повідомив, що в липні у Олега почалася третя криза голодування.
Медики встановили, що у нього майже не відтворюються кров’яні тільця, розвинулася анемія, німіють руки і ноги.
12 липня 2018 де-факто Сімферопольський районний суд звільнив з-під варти Ісмаіла Рамазанова. Водночас,
слідство у його кримінальній справі супроводжувалося не лише намаганнями силовиків максимально довго
утримувати Рамазанова під вартою, а й його побиттям під час допитів, підробкою слідчим процесуальних
документів та перешкоджанням адвокату ознайомитись із матеріалами справи.
Окупаційна влада продовжує перешкоджати свободі слова, випробовуючи для цього нові методи тиску, як от
дослідча перевірка. Так, 21 липня 2018 співробітники Управління ФСБ по Криму провели огляд у домі Гульсум
Алієвої, доньки Мусліма Алієва, обвинуваченого у так званій «справі Хізб ут-Тахрір». З’ясувалося, що стосовно
Гульсум Алієвої розпочато дослідчу перевірку за 282 статтею КК Росії (розпалювання міжнаціональної ворожнечі).
Підставою для перевірки став її репост матеріалів у мережі Facebook. Також у липні з’явилася інформація про
дослідчу перевірку щодо ще однієї кримськотатарської дівчини (прізвище не розголошується задля безпеки
потерпілої). У цьому випадку підставою для обшуку стала публікація власних віршів.
26 липня 2018 російські силовики провели чотири обшуки в с. Курське Білогірського району (Мустафа Коки,
Ескендер Абдувелієв, Ридван Сейтхалілов, Сейтумер Асанов) та огляд приміщення в с. Холодівка Судакського
району (Азіз-Мухаммед Алієв). Мустафа Коки, Ескендер Абдувелієв, Ридван Сейтхалілов, Азіз-Мухаммед Алієв є
неповнолітніми. Підставою для обшуків та огляду став факт того, що в травні 2018 хлопці зняли прапор РФ з будівлі
сільської ради. Варто відзначити, що в будинку Сейтумера Асанова, на початку проведення обшуку, були відсутні
господарі. Після проведення обшуків 16-річного Ескендера Абдувелієва, його батька Умера Абдувелієва і Сейтумера
Асанова відвезли в Білогірський РВВС для проведення допиту, опісля їх скерували до лікарні, де провели забір
аналізів в межах медичної експертизи. Опісля затриманих відпустили.
У липні 2018 правозахисний сайт «Гулаг-Інфо» опублікував інформацію про те, що ув’язнені в ІК-2 м. Керч,
надіслали понад 70 скарг в ОНК. Скарги стосуються систематичних вимагань хабарів і тортур (побиття,
задушення, позбавляння харчів та інші форми насильства). За інформацією потерпілих, в побитті беруть участь
і співробітники ФСВП, і наближені до адміністрації колонії в’язні. З-поміж них в’язні назвали чергового на ім’я
Андрій Васильович і контролера на ім’я Іван. Побиття відбуваються в необладнаних приміщеннях, які не оснащені
камерами відеоспостереження (в приміщенні чергової частини, в приміщенні для огляду при штрафному ізоляторі,
в службових кабінетах і т.п.). Співробітник колонії на прізвище Ліпкин вимагає хабарі. Де-факто прокуратура Криму
проводить за цими фактами перевірку.
Створюються нові передумови для порушення прав людини в Криму, зокрема через формування так званого
«Кримського досьє». Так, «Громадська палата Республіки Крим» розпочала формування списку публічних осіб
України та Російської Федерації, які не визнали результатів так званого «референдуму про приєднання Автономної
республіки Крим до Російської Федерації». У липні 2018 року до цього списку, який отримав офіційну назву
«Кримське досьє», окрім українських політиків та представників органів державної влади, були включені також
російські діячі культури та мистецтв Боріс Акунін, Лія Ахеджакова, Міхаіл Єфремов та інші особи, які раніше
критично відгукувалися про діяльність влади Російської Федерації загалом.

