ОГЛЯД СИТУАЦІЇ В КРИМУ
ГРУДЕНЬ 2020
В окупованому Криму населення масово прищеплюють від COVID-19
неперевіреною вакциною. Введено нові обмеження подачі води у
зв’язку з критичним обмілінням кримських водосховищ. У грудні було
винесено два політично мотивованих судових рішення, проведено
один обшук і одне затримання щодо кримських татар. У місцях
позбавлення волі політв’язні не отримують необхідну медичну
допомогу і утримуються в неналежних умовах. У Криму незаконно
продано майно, що належить Україні.

“

В окупованому Криму
населення вакцинують від
COVID-19 неперевіреною
вакциною

“

У Криму введені нові
обмеження подачі води

В окупованому Криму населення вакцинують від COVID-19 російською
вакциною, яка не пройшла належну перевірку і не схвалена ВООЗ
(докладніше тут і тут). У Сімферополі та Ялті розгорнули мобільні
госпіталі для заражених коронавірусом, при цьому в соцмережах
пишуть про порожні санаторії, які могли б приймати хворих COVID-19
(докладніше тут, тут і тут). Правозахисники заявляють, що в аптеках
Криму існує гостра нестача ліків для лікування пневмонії, викликаної
COVID-19.
Окупаційна влада Криму продовжує обмежувати подачу води
населенню. З 14 грудня, в Ялті вода доступна лише по 3 години вранці
і ввечері. Де факто влада Криму опублікувала дані про наповнення
водосховищ в Криму, згідно з якими, п’ять водосховищ півострова
близькі до позначки «мертвий об’єм». Тим часом влада Криму
закликає жителів півострова «не чекати води з крана», а «змінити
ставлення» до неї в своїй голові.

“

У грудні було винесено два політично мотивованих рішення,
У грудні двоє кримських проведено один обшук і одне затримання щодо кримських татар.
1
татар були засуджені, у 10 грудня кримський суд заочно засудив Лєнура Іслямова, власника
одного пройшов обшук, телеканалу ATR, до 19 років позбавлення волі в колонії суворого
один був затриманий режиму. Він був визнаний винним у нібито організації диверсії в
зв’язку з енергетичною блокадою Криму (ст. 281 КК РФ); в організації
незаконного збройного формування (ст. 208 КК РФ) і в публічних
закликах до здійснення дій, спрямованих проти територіальної
цілісності РФ (ст. 280 КК РФ). Бахчисарайський районний суд наклав
штраф на Венеру Мустафаєву — мати політв’язня Сервера Мустафаєва
за проведення одиночного пікету на підтримку сина, засудженого
до 14 років позбавлення волі. Суд розглянув справу за відсутності
Мустафаєвої. 4 грудня в Судаку співробітники ФСБ провели обшук в
будинку кримськотатарського активіста Казима Аметова. За словами
активіста, співробітників ФСБ цікавив його син, Гуллівер Аметов,
підозрюваного в участі в добровільному батальйоні імені Номана
Челебіджихана. 28 грудня в Джанкої співробітники поліції повторно
затримали Вілена Темерьянова, журналіста “Кримської солідарності”
і “Грани.Ру”. Окупаційна влада намагається притягнути його до
1 Тут і далі всі державні органи на території окупованого Криму і їх представники згадуються із
застереженням, що вони знаходяться під контролем окупаційної російської влади і не є легітимними
з точки зору українського та міжнародного права

адміністративної відповідальності за нібито організацію масових
заходів (ст. 20.2 КоАП РФ) і невиконання приписів під час НС (ст. 20.6
КоАП РФ). Це пов’язано з тим, що журналіст стежив за оголошенням
вироку фігурантам Красногвардійської “справи Хізб ут-Тахрір” 3
листопада.
Кримськотатарські політв’язні не отримують медичну допомогу і
утримуються в нелюдських умовах в місцях несвободи. Адміністрація
СІЗО не надає медичну допомогу фігурантам другої сімферопольської
“справи Хізб ут-Тахрір”, Джемілю Гафарову, у якого інвалідність II
групи, подагра та хронічне захворювання нирок; Тофіку Абдулгазієву,
у якого тривалий час висока температура та гайморит. За словами
адвоката Айдера Азаматова, Білял Аділов, у якого діагностували
COVID-19, знаходиться на карантині в нелюдських умовах і не
отримує адекватне лікування. Зеврі Абсеітов, Рустем Абільтаров
і Дилявер Гафаров, які відбувають термін покарання у виправній
колонії РФ, утримуються в нелюдських умовах. За словами адвоката, в
камерах політв’язнів холодно і сиро. Вони не отримують повноцінного
харчування і тестування на COVID-19, незважаючи на наявність
симптомів захворювання.
14 грудня окупаційна влада з аукціону продала виноробний завод
«Массандра», який є державним підприємством України. Такі дії
порушують норми МГП (ст. 53, 148 ЖК IV).
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Кримськотатарські
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