ЧЕРВЕНЬ 2018
1.

19 червня 2018 р. де-факто
Центральний районний
суд Сімферополя
оголосив вироки п’ятьом
фігурантам так званої
«Справи 26 лютого»

2.

26 червня 2018 р.
оголосив голодування
фігурант так званої
«Справи Хізб ут-Тахрір»
Емір-Усеїн Куку (СІЗО
м. Ростов-на-Дону). До
того ж продовжується
голодування Володимира
Балуха (104 дні станом
на 30 червня) і Олега
Сенцова (48 днів станом
на 30 червня)

3.

13 червня після обшуків
в сім’ї кримських татар
в поселенні Аутка м.
Ялта, співробітники ФСБ
затримали 27-літню Еліну
Мамедову. Відкрито
кримінальну справу за
ст. 280 КК РФ за кілька
репостів у соціальній
мережі «ВКонтакте», які
були опубліковані в 2014 і
2015 роках

4.

Про жорстокі та
нелюдські умови
утримання сповіщають
адвокати членів
екіпажу українського
риболовецького судна
«ЯМК-004», які були
затримані 4 травня 2018
року в прибережній зоні
окупованого Криму

В червні де-факто суди окупованого Криму ухвалили обвинувальні вироки для п’яти фігурантів «Справи 26 лютого»
(умовні строки засудження). 5 років загального режиму було присуджено українському активісту Володимиру Балуху,
який вже понад 100 днів тримає голодування. Продовжуються голодування Олега Сенцова та Еміра-Усеїна Куку.
Відкрито кримінальне провадження за публікацію в соціальній мережі проти кримської татарки Еліни Мамедової.
Надзвичайно розповсюдженою практикою ФСБ є застосування катувань та негуманне ставлення до затриманих
(Ахтем Мустафаєв), поряд із тим окупаційні органи влади відмовляють в розслідуванні таких випадків (Рінат
Параламов).
19 червня 2018 р. де-факто Центральний районний суд Сімферополя оголосив вироки п’ятьом фігурантам
так званої «Справи 26 лютого». Алі Асанов і Мустафа Дегерменджі присуджені до 4 років і 6 місяців умовно з
випробувальним терміном на 3 роки. Арсен Юнусов і Ескендер Кантеміров – до 4 років умовно з випробувальним
терміном на 3 роки, Ескендер Емірвалієв – до 3 років і 6 місяців умовно з випробувальним терміном на 3 роки.
Відтак, кримських татар засудили за нібито участь в масових заворушеннях під час сутичок під будівлею Верховної
Ради Криму 26 лютого 2014 р., попри те, що станом на цю дату РФ ані де-юре, ані де-факто не мала юрисдикції
на території Криму. 5 липня 2018 р. до 5 років загального режиму та штрафу у розмірі 10 тис. рублів за нібито
дезорганізацію роботи виправного закладу засуджено українського активіста Володимира Балуха. Відтак, це вже
третій політично мотивований вирок для Балуха.
26 червня 2018 р. на знак протесту проти незаконного кримінального переслідування оголосив голодування
фігурант так званої «Справи Хізб ут-Тахрір» Емір-Усеїн Куку (СІЗО м. Ростов-на-Дону). До того ж продовжується
голодування Володимира Балуха (104 дні станом на 30 червня) і Олега Сенцова (48 днів станом на 30 червня).
22 червня на 96-й день голодування Володимир Балух, який вже втратив понад 30 кг ваги, на знак протесту проти
тиску з боку адміністрації СІЗО, посилив голодування. Разом з тим, 20 червня оголосила голодування Раїме Прімова
– мати засудженого у так званій «Справі Хізб ут-Тахрір» Нурі Прімова. 2 липня Раїме Прімова через голодування
потрапила до лікарні (низький тиск).
На окупованій території продовжується порушення свободи слова через переслідування, включно із
кримінальними, за пости і переписування у соціальних мережах. Відтак, 13 червня після обшуків в сім’ї кримських
татар в поселенні Аутка м. Ялта, співробітники ФСБ затримали 27-літню Еліну Мамедову (відпущена під підписку
про невиїзд). Проти дівчини відкрито кримінальну справу за ст. 280 КК РФ (публічні заклики до здійснення
екстремістської діяльності) за кілька репостів у соціальній мережі «ВКонтакте», які були опубліковані в 2014 і 2015
роках. 18 червня в м. Старий Крим співробітники російського ОМОН-у провели огляд приміщення в домі кримського
татарина Юнуса Сейтумерова, після огляду його доньку Назіфе Сейтумерову вивезли на допит, опісля відпустили.
Не було складено жодних процесуальних документів під час огляду приміщення. За інформацією родичів Назіфе,
огляд і допит пов’язані з переписуванням жінки зі своїм чоловіком, який знаходиться на материковій частині
України. 20 червня в м. Алупці відбувся обшук в домі місцевої жительки Наджіє Кайданової, після обшуку жінку
також допитали в управлінні ФСБ. Повідомляється, що в 2016 р. в домі Кайданової вже проводився обшук. Причини
обшуку і допиту невідомі.
28 червня в Бахчисараї після обшуку співробітники ФСБ затримали кримського татарина Ахтема Мустафаєва,
який є водієм дружини Мустафи Джемільова. Супроти нього були застосовані катування. За наявною
інформацією затримання пов’язано з кримінальною справою проти харків’янина Олександра Стешенка і Ерола
Велієва, помічника народного депутата України Мустафи Джемільова (звинувачення в організації та участі в
екстремістському угрупуванні). Співробітники ФСБ утримували Мустафаєва приблизно 12 годин. За цей час
відбулося 2 допити, його було побито, йому одягали мішок на голову, чинили на нього психологічний тиск. Про
жорстокі та нелюдські умови утримання сповіщають адвокати членів екіпажу українського риболовецького судна
«ЯМК-004», які були затримані 4 травня 2018 року в прибережній зоні окупованого Криму. За інформацією
адвоката Сергія Легостова, до моряків, яких з 5 травня до 25 червня утримували в прикордонному управлінні ФСБ
м. Балаклава, застосовувався психологічний тиск, їх залякували, відмовляли у консульській допомозі, проводили
численні допити. До того ж, одного з моряків, Руслана Скрипника, закрили на 3 доби у столярському цеху. На
знак протесту проти умов утримання моряки оголосили голодування, якого дотримувалися кілька днів. 25 червня
членів екіпажу відпустили, втім, станом на кінець червня, вони все ще не можуть покинути територію Криму. Разом
із тим де-факто правоохоронці відмовляють у розслідуванні фактів тортур і жорстокого негуманного ставлення,
які практикуються в Криму російськими силовими структурами. Відтак, воєнна прокуратура Криму відмовила у
розслідуванні тортур завданих Рінату Параламову у вересні 2017 р.. Натомість на самого Ріната було відкрито 2
кримінальні справи за нібито обіг вибухових речовин.
Окупаційна влада Криму порушує засадничі права і свободи людини не лише щодо прибічників територіальної
цілісності України, але й щодо інших осіб та груп, які висловлюють свою нелояльність до чинного політичного курсу.
Відтак, 26 червня міська адміністрація Сімферополя заборонила місцевому відділенню партії КПРФ проведення
мітингу проти пенсійної реформи, ініційованої урядом РФ. Аналогічна заборона, з порушенням встановлених
строків, члени КПРФ отримали в м. Феодосія.

