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1.

В середині лютого
російська влада порушила
три нові кримінальні
справи за підозрою в
нібито причетності до
“Хізб ут-Тахрір”

2.

29 січня де-факто
Сімферопольський суд
обрав запобіжний захід
у вигляді тримання
під вартою киянину
Максиму Сокуренку,
підозрюваному в нібито
вандалізмі за те, що він
облив фарбою пам’ятник
“ввічливим людям”

3.

8 лютого близько 10
співробітників ФСБ,
провели обшук в
будинках колишнього
прихильника української
партії “Свобода” Олега
Приходько і його доньки

4.

В порушення норм
міжнародного і
російського кримінальновиконавчого права
український активіст
Володимир Балух був
етапований із ІК-2 м. Керч
в одну із колоній Тверській
області РФ

5.

Адміністрації навчальних
закладів Криму
примушують батьків
школярів писати заяву
про відмову від навчання
рідною мовою

У лютому окупаційною владою Криму були порушені нові кримінальні справи і висунуті додаткові звинувачення восьми
фігурантам так званої “Справи Хізб ут-Тахрір”. За релігійними та політичними мотивами в’їзд до Криму заборонений двом
громадянам України. Російська влада Криму впроваджує дискримінаційну політику в сфері освіти.
В середині лютого російська влада порушила три нові кримінальні справи за підозрою в нібито причетності до “Хізб утТахрір” (ст. 205.5 КК РФ, організація і участь у терористичній діяльності) проти Ескендера Абдулганіева, Арсена Абхаірова і
Рустема Емірусеінова. 14 лютого в їх будинках в с. Жовтневе співробітники ФСБ провели обшуки без пред’явлення постанови, в
ході яких були вилучені релігійна література, комп’ютерна техніка та засоби зв’язку. Де-факто правоохоронці не дали можливості
присутнім викликати адвоката. Затримані містяться в СІЗО Сімферополя (запобіжний захід до 13 квітня 2019). Додаткові
звинувачення висунуті восьми фігурантам так званої “Справи Хізб ут-Тахрір”. Так, 22 лютого в присутності адвокатів, ФСБ
РФ висунули фігурантам другої Бахчисарайської “Справи Хізб ут-Тахрір” Марлену Асанову, Сейрану Салієву, Тимуру Ібрагімову,
Серверу Зекіряєву, Мемету Белялову, Ернесу Аметову, Серверу Мустафаєву, Едему Смаілову звинувачення за статтею 278 КК
РФ (насильницьке захоплення влади). Раніше, 21 лютого проти Салієва було порушено ще одну кримінальну справу за ч.2 ст. 205.2
КК РФ (публічні заклики до терористичної діяльності), проти Мустафаєва 3 лютого порушили справу за звинуваченням у поширенні,
вивченні, пропаганді екстремістської ідеології. За цією ж статтею 4 лютого висунули звинувачення громадянському журналісту
Наріману Мемедемінову, після чого його перевели в камеру розміром 8 кв. м. з цілодобовим відео- та аудіоспостереженням. Три
останніх звинувачення були висунені в відсутності адвокатів. Відповідно до законопроектом про посилення умов утримання
обвинувачених за статтями про тероризм, що набрав чинності в РФ, Мемедемінова, Мустафаєва та Енвера Сейтосманова перевели
на профілактичний облік в СІЗО.
29 січня де-факто Сімферопольський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою киянину Максиму Сокуренку,
підозрюваному в нібито вандалізмі за те, що він облив фарбою пам’ятник “ввічливим людям” (поміщений в СІЗО Сімферополя). В той
же день, 29 січня де-факто Верховний суд Криму ухвалив притягнути члена Меджлісу Ескендера Барієва в якості обвинуваченого і
залишити в силі рішення суду першої інстанції про заочне взяття під варту терміном на 2 місяці. Кримінальну справу проти Бариева
було порушено в січні 2015 року (ч. 2 ст. 280.1 КК РФ, звинувачення в нібито публічних закликах до сепаратизму з використанням
ЗМІ). 28 лютого Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ виніс вирок за звинуваченням у розголошенні держтаємниці
(ст. 275 КК РФ) фігурантам кримської “шпигунської справи”. Майор ЧФ Дмитро Долгополов засуджений до 10 років позбавлення
волі, його співмешканка Анна Сухоносова - до 9 років. За версією слідства, обвинувачені нібито передавали до спецслужб України
відомості про діяльність частин і з’єднань Чорноморського флоту.
Продовжується тиск на українських і кримськотатарських активістів. Так, 8 лютого близько 10 співробітників ФСБ, провели обшук в
будинках колишнього прихильника української партії “Свобода” Олега Приходько і його доньки. У чоловіка вилучили проукраїнську
і кримськотатарську символіку, старі політичні листівки, телефон, CD диски, два ноутбука та історичні експонати. Копію протоколу
про вилучення речей Приходько не надали. По завершенню обшуку його доставили в ГУ ФСБ по Криму, де активіста допитували з
приводу політичної діяльності, яку він не веде з 2014 року, після чого відпустили. 26 лютого де-факто Мировий «суд» Сімферополя
оштрафував на 500 рублів активіста «Кримської солідарності» Нурі Абдурашитова за відеозйомку в коридорі де-факто Київського
суду Сімферополя, в якому повинні були розглядати адміністративну справу проти адвоката Еміля Курбедінова в грудні 2018 року.
Залишається актуальною проблема ненадання своєчасної медичної допомоги політв’язням, а також умов їх тримання.
Незважаючи на I групу інвалідності, Едем Бекіров продовжує утримуватися в СІЗО (запобіжний захід у черговий раз продовжено до
12 квітня). У Бекірова зберігається підвищений рівень цукру, з’явилися болі в серці, не загоюється рана на нозі. При цьому медики
визнали його стан здоров’я задовільним для утримання в СІЗО. Варто зазначити, що у Едема Бекірова та правозахисника Сервера
Мустафаєва, що знаходиться з ним в одній камері, почалася алергічна реакція, імовірно на грибок в камері. Уже місяць лікарі
ігнорують прохання про надання медичної допомоги Нарімана Мемедемінова. За словами адвоката, самопочуття політв’язня
погіршується. Учасник Євромайдану Андрій Коломієць, який утримується в ФКУ ІК-14 Краснодара, скаржиться на гострий біль в
животі, головний біль і загострення псоріазу, йому не надається медична допомога. 23 лютого ув’язненого відвідав виконуючий
обов’язки генконсула України в Ростові-на-Дону, який зазначив, що ув’язнений зазнає труднощів зі сповіданням ісламу.
В порушення норм міжнародного і російського кримінально-виконавчого права український активіст Володимир Балух був
етапований із ІК-2 м. Керч в одну із колоній Тверській області РФ. Треба відзначити, що Балух своєї згоди на переведення в колонію
РФ не давав. Під час етапу Балух був переміщений в СІЗО Сімферополя, де 18 лютого співробітники ізолятора відмовили в прийомі
передачі від дружини Балуха, нібито через відсутність роздрукованих на нього документів. Наступного дня етапування Володимира
Балуха продовжилося (ув’язнений не має при собі теплих речей).
У лютому Прикордонна служба ФСБ РФ на КПВВ “Джанкой” заборонила в’їзд до Криму двом громадянам України. 5 лютого
після допиту, який в тому числі стосувався навчання в Азовському медресе, в’їзд до Криму заборонили кримському татарину Рустему
Рашидову. 18 лютого, “з метою безпеки держави”, ФСБ відмовила у в’їзді до 2028 року співробітниці “Крим.Реаліі” Аліні Смутко.
Останнім часом вона готувала фоторепортажі про сім’ї політв’язнів в Криму.
Адміністрації навчальних закладів Криму примушують батьків школярів писати заяву про відмову від навчання рідною
мовою. У сімферопольській школі №8 батькам учнів наполегливо рекомендують підписати заяву про відмову від вивчення рідної
мови і зазначити російську як єдину мову навчання. Поряд із цим, в школи Криму надійшли російські підручники “Історія Криму” для
10 класу, в яких кримських татар називають колаборантами і пособниками німецької окупації. Таким чином, російська влада Криму
впроваджує дискримінаційну політику щодо кримських татар і етнічних українців.

