
ОГЛЯД СИТУАЦІЇ В КРИМУ

Російські силовики застрелили шукача притулку з Узбекистану, 
його дружину намагаються депортувати. Винесено 4 політично 
вмотивовані вироки. Проведено 5 обшуків. Стало відомо про 
порушення прав щонайменше 11 політв’язнів. Політв’язень Олексій 
Чирній вийшов на волю. Матері 3 політв’язнів оштрафовані за 
одиночні пікети в Криму. 5 активістів отримали застереження про 
неприпустимість порушення закону. Уряд РФ змінив правила в’їзду в 
Крим. Росія тричі проводила військові навчання в Криму. Окупанти 
поки не можуть подолати дефіцит води в Криму. На території 
Судакського лісництва незаконно вирубано 178 дерев і чагарників.

Російські силовики застрелили шукача притулку з Узбекистану і 
намагаються депортувати його дружину. Силовики стверджують, що 
хотіли затримати Аюба Рахімова, однак він відстрілювався. Водночас 
кримські правозахисники переконані, що Рахімова могли катувати, 
а потім інсценувати спецоперацію з перестрілкою. Раніше російська 
влада намагалася екстрадувати Рахімова в Узбекистан, однак він 
виграв справу в ЄСПЛ, який заборонив РФ висилати шукача притулку. 
Слідчий комітет відмовляє адвокатам видати тіло Аюба Рахімова. 
Сохібу Бурханову, дружину вбитого, помістили в міграційний центр, 
погрожували їй та її дітям, якщо вона не здасть зразки біологічних 
матеріалів. Кримські суди1 постановили вислати її за межі РФ, 
незважаючи на рішення ЄСПЛ, який зобов’язав утриматися від таких 
дій на час розгляду справи.     

Суди винесли 4 вироки у політично вмотивованих кримінальних 
справах. Політв’язень Іван Яцкін був засуджений до 11 років 
позбавлення волі за нібито державну зраду. Громадянський 
журналіст «Кримської солідарності» Айдер Кадиров та активіст 
Рідван Умеров були засуджені до штрафу у розмірі 30 тисяч рублів 
за нібито неповідомлення про злочин. Студент українського вишу був 
засуджений до одного року позбавлення волі за нібито створення 
групи в соціальній мережі, яка прагне повернення Криму до України.

В Криму було проведено 5 обшуків. 11 травня відбулося три обшуки: 
у родині громадянина Узбекистану Аюба Рахімова, за місцем його 
перебування та за місцем проживання Сейдамета Гафарова. Крім 
того, були проведені обшуки в будинках кореспондента «Кримської 
солідарності» Зідана Аджикелямова та активіста Мусліма Зеврієва. 

Стало відомо про порушення прав щонайменше 11 політв’язнів. 
Родичі і адвокати домагаються госпіталізації Теймура Абдуллаєва, 
Сервета Газієва, Джеміля Гафарова та Меджита Абдурахманова 
через критичний стан здоров’я. Іван Яцкін отримував погрози від 

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.

співкамерників, Геннадій Лимешко — від співробітників виправної 
колонії. Валентин Вигівський має намір оголосити голодування 
через психологічний тиск. У штрафному ізоляторі перебували Узеїр 
Абдуллаєв, Емір-Усеїн Куку, Рефат Алімов та Еміль Джемаденов. 
Теймур Абдуллаєв перебуває у ШІЗО практично весь час 
із березня 2020 р.         

Політв’язень Олексій Чирній вийшов на волю і повернувся в Україну 
після відбуття 7-річного терміну ув’язнення.   

Суд оштрафував матерів 3 політв’язнів за участь в одиночному пікеті. 
Зуре Емірусеїнова (мати Рустема Емірусеїнова) оштрафована на 5 
тисяч рублів, Зеліха Абхаїрова (мати Арсена Абхаїрова) та Еміне 
Абдулганієва (Ескендера Абдулганієва) оштрафовані на 10 тисяч 
рублів.
 
5 активістів отримали застереження про неприпустимість порушення 
закону напередодні Дня пам’яті жертв депортації кримських татар 
(деталі тут, тут, тут, тут і тут).

Уряд Російської Федерації змінив правила в’їзду в Крим. Ці зміни 
скасували правило одноразового виїзду з Криму на материкову 
Україну і навпаки та розширили коло близьких родичів, наявність 
яких дає підстави для в’їзду і виїзду з півострова. Водночас ці зміни 
містять чимало суперечливих положень.

Росія тричі проводила військові навчання в окупованому Криму 
(деталі тут, тут і тут). З катастрофічними наслідками військових 
навчань для довкілля можна ознайомитися у дослідженні КримSOS 
(С. 80-99).

Окупаційна адміністрація поки не може вирішити водну проблему 
в Криму. Російські військовослужбовці побудували тимчасовий 
водогін протяжністю 32 км. На артезіанській свердловині біля 
Сімферополя були встановлені насоси німецької Siemens та датської 
Grundfos, які потрапили в Крим всупереч санкціям ЄС. Місцева влада 
заморозила будівництво однією з опріснювальних станцій, поки 
не буде оцінено запаси прісної води під дном Азовського моря. 
Планується будівництво нових водосховищ у Сімферополі й Алушті 
та перекидання води із водоспадів у водосховища. Тим часом, рівень 
води у Білогірському водосховищі почав скорочуватися через спуск 
води на потреби південно-східного Криму.

На території Судакського лісництва були незаконно вирубані 178 
дерев і чагарників. Окупанти оцінюють збитки навколишньому 
середовищу на суму понад 3,4 млн рублів
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