ОГЛЯД СИТУАЦІЇ В КРИМУ
ЖОВТЕНЬ 2020
Медзаклади Криму не справляються з ростом числа хворих
COVID-19. Введено обмеження водопостачання ще в одному
населеному пункті окупованого Криму. Члени релігійної громади
Свідків Єгови піддаються кримінальному переслідуванню за віру. У
Криму розпочався черговий протизаконний призов до армії Росії. Дії
окупаційної влади ставлять під загрозу цінні історичні та культурні
об’єкти Криму.

“

Медзаклади Криму не
справляються з ростом
числа хворих COVID-19

“

У черговому районі Криму
введені обмеження
споживання прісної води
через її дефіцит на
півострові

“

Четверо Свідків Єгови
були позбавлені волі за
сповідування релігії

“

У місцях позбавлення волі
порушуються базові права
політв’язнів

Медзаклади Криму не справляються з ростом числа хворих COVID-19
і вимушено відмовляють людям у госпіталізації. Кожен новий день в
Криму б’є антирекорд попереднього. Де факто влада стверджує, що
станом на кінець жовтня, COVID-19 діагностовано у 2827 людей. У
різкому зростанні захворюваності де факто влада звинувачує весілля
і похорони, і тут же проводять масові культурні заходи, збільшує
число ярмарків в Сімферополі, проводить дитячі рятувальне навчання
без масок і дотримання соціальної дистанції. У Криму спостерігається
гостра нестача медперсоналу і карет швидкої допомоги: через дефіцит
лікарів закриваються лікарні. Призупинив роботу Бахчисарайський
пологовий будинок. В аптеках Криму дефіцит препаратів, необхідних
для лікування COVID-19: волонтери в соціальних мережах шукають
ліки для тяжкохворих. Правозахисники заявляють, що окупанти
занижують статистику смертності від COVID-19.
У Білогірському районі Криму введені жорсткі обмеження
споживання води через її дефіциту. Брак води очікується і в
Севастополі, де запасів води вистачить лише на три місяці. У будинках
кримських опозиційних активістів - Іллі Большедворова, Сергія
Васильєва і Сергія Акімова де факто влади Криму пройшли обшуки.
Пізніше суд1 оштрафував активістів за пікет з критикою дій кримської
влади щодо забезпечення жителів півострова питною водою.
1 жовтня в Севастополі в дев’яти будинках Свідків Єгови були
проведені обшуки. Проти чотирьох членів релігійної громади —
Володимира Маладика, Євгенія Жукова, Володимира Сакади і
Ігоря Шмідта, порушено кримінальні справи за ч.1 ст. 282.2. КК
РФ (організація діяльності екстремістської організації). Вперше
кримським Свідкам Єгови було обрано запобіжний захід у вигляді
тримання під вартою.
У місцях позбавлення волі порушуються права політв’язнів.
Адміністрації СІЗО не надають необхідну медичну допомогу
фігурантам справ “Хізб ут-Тахрір”, Руслану Месутову, який вивихнув
ногу; Асану Яніково, у якого болі в області шлунково-кишкового
тракту; і Джемілєв Гафарових, який має II групу інвалідності і потребує
постійної медичної допомоги. Крім того, Асана Янікова вже два місяці
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.

утримують на карантині в антисанітарних умовах напівпідвальної
камери СІЗО. Тимуру Ібрагімову і Серверу Мустафаєву через день
видають їжу зі свининою в порушення їхніх релігійних переконань.
Сімферопольський суд відправив Олександра Сізікова, який має
інвалідність I групи, на примусову стаціонарну судово-психіатричну
експертизу. Адвокат Олександра вважає, що поміщення Олександра
в психлікарню може нашкодити його здоров’ю, так як через повну
втрати зору Олександру постійно потрібна стороння допомога.
Всупереч міжнародному гуманітарному праву, РФ продовжує
військовий призов кримчан в свою армію і здійснює військову
агітацію серед дітей. Окупаційна влада планує призвати близько 3000
кримчан на службу в російську армію в рамках осіннього призову.
Близько 200 призовників з Криму вже відправлені служити в регіони
Росії. З 1 по 16 жовтня в Криму відбулися військово-пропагандистські
заходи для школярів.
Протизаконні дії окупаційної влади ставлять під загрозу цінні
історичні та культурні об’єкти Криму. Де-факто влада Сімферополя
розпродає старовинні будівлі пов’язаним з нею комерційним
структурам. Крім того, в порушення норм міжнародного та
українського права, РФ проводить археологічні розкопки на території
Альмінської долини а також веде незаконне будівництво на території
заповідника «Херсонес Таврійський».

“

Росія проводить
протизаконний призов
кримчан в свою армію
і здійснює військову
агітацію серед дітей

“

Дії окупаційної влади
ставлять під загрозу цінні
історичні та культурні
об’єкти Криму

