
ОГЛЯД СИТУАЦІЇ В КРИМУ

З 20 березня лише російські громадяни та юридичні особи можуть 
володіти землею на більшості території Криму. Суди винесли 5 
обвинувальних вироків у політично вмотивованих кримінальних 
справах. В Криму відбулися 14 обшуків і 3 арешти. 3 політв’язнів 
відправили на психіатричну експертизу, 3 — утримували в карцері. 
Політв’язень Гліб Шаблій вийшов на волю, 2 Свідків Єгови відпустили 
під домашній арешт. 11 кримськотатарських політв’язнів зазнали 
дискримінації за мовною ознакою, 5 — за релігійною. Окупаційна 
влада продовжує виносити попередження кримським активістам. 
У Криму відбувається забудова Фороського парку та мису Меганом. 
Зафіксовані чергові утиски Православної церкви України, мусульман 
та Свідків Єгови.

З 20 березня лише російські громадяни та юридичні особи можуть 
володіти землею на більшості території Криму. Відповідно до 
минулорічного «земельного указу» Володимира Путіна, у всіх осіб, 
які впродовж року не отримали російське громадянство або не 
відмовилися від земельної ділянки за грошову винагороду, її будуть 
примусово вилучати (деталі тут).

Суди винесли п’ять обвинувальних вироків у політично вмотивованих 
кримінальних справах. Проукраїнського активіста Олега Приходька 
засудили до 5 років позбавлення волі за нібито підготовку до теракту 
та виготовлення вибухівки. Меджита Аблямітова засуджено1 до 6 
років ув’язнення за нібито участі у добровольчому батальйоні імені 
Номана Челебіджіхана. 66-річну Галину Довгополу засудидили до 12 
років ув’язнення за нібито державну зраду. Кримчанина Енвера Топчі 
оштрафувавали на 40 тис. рублів за нібито неповідомолення про 
злочин. Віктора Сташевського засудили до 6,5 років позбавлення волі 
за причетність до Свідків Єгови. 

В Криму відбулися 14 обшуків і 3 арешти. 10 березня співробітники 
ФСБ затримали активістку Єлизавету Павленко та журналіста «Радіо 
Свобода» Владислава Єсипенка (відео затримання). Павенко пізніше 
відпустили. Єсипенко взяли під варту через підозру у зборі інформації 
«в інтересах спецслужб України» та незаконному виготовленні зброї 
і боєприпасів  (ч. 1. ст. 223.1 КК РФ). До Єсипенка не допускають 
незалежного адвоката нібито через те, що журналіст сам від нього 
відмовився. Також Єсипенка два дні катували електрострумом. Крім 
того, 11 березня російські силовики провели в Ялті 13 обшуків у 
будинках Свідків Єгови. Одного віруючого, Тараса Кузьо, затримали 
за підозрою у «фінансуванні екстремістської організації» (ч. 1 
ст. 282.3 КК  РФ) та відправили під домашній арешт. Ще одного 
севастопольского Свідка Єгови взяли під варту після оголошення 
обвинувального вироку (див. абзац про обвинувальні вироки вище).
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.

3 політв’язнів відправили на психіатричну експертизу, 3 — утримували 
в карцері. Вже трьох з шести кримських мусульман, затриманих після 
обшуків 17 лютого 2021 р. (Ернест Ібрагімов, Азамат Еюпов, Ленур 
Сейдаметов), змусили пройти психіатричну експертизу. Крім того, 
Мусліму Алієву і Теймуру Аблуллаєву вкотре продовжили утримання 
у штрафному ізоляторі (ШІЗО). У березні Андрія Коломійця також 
помістили у ШІЗО (деталі тут і тут).

Трьох політв’язнів відпустили з місць несвободи. Гліб Шаблій вийшов 
на волю після відбуття п’ятирічного ув’язнення. Суд змінив запобіжний 
захід Свідкам Єгови Володимиру Сакаді та Ігорю Шмідту з утримання 
в СІЗО на домашній арешт.

11 кримськотатарських політв’язнів зазнали дискримінації за 
мовною ознакою, 5 — за релігійною. Судді видалили 11 фігурантів 
другої Сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір» із зали суду 
за спілкування кримськотатарською мовою (докладніше тут, тут 
і тут). 5 політв’язням цієї справи видали сухпайки із додаванням 
свинячого жиру. 

Окупаційна влада продовжує виносити попередження 
кримським активістам. Прокуратура направила листа активісту 
Ахмаджону Кадирову зазначивши, що відеозвернення старійшин 
кримськотатарського народу на підтримку політичних в’язнів 
містить публічні заклики до екстремізму. Крім того, суд визнав 
Севілю Омерову (дружину політв’язня Різи Омерова) винною в 
адміністравтивному правопорушенні за одиночний пікет на підтримку 
політв’язнів та виніс їй попередження.

У Криму відбувається забудова Фороського парку та мису Меганом. 
У  Фороському парку (цінність парку тут і тут) відбувається вирубка 
дерев під будівництво дитячого спортивного комплексу. Місцева 
вчителька Марина Рікмен зачитала відеозвернення до Володимира 
Путіна з проханням зупинити знищення парку. Співробітники 
правоохоронних органів почали приходити до учасників акцій 
протестів і проводити з ними «профілактичні бесіди». Крім того, 
знищено Перепелине поле із рідкісними рослинами внаслідок 
забудови мису Меганом (деталі тут і тут).

Зафіксовані чергові утиски Православної церкви України, мусульман 
та Свідків Єгови. Кримська єпархія ПЦУ отримала нову постанову 
від судових приставів, які вимагають знести храм в Євпаторії до 24 
березня. У березні стало відомо, що Білогірський суд оштрафував 
імама Муртазу Аблязова за проведення п’ятничної молитви. Також 
російські силовики прийшли з перевіркою в мечеть Алушти. Крім того, 
відбулося 13 обшуків і 2 арешти Свідків Єгови (див. абзац про обшуки 
і арешти вище).  

“ З 20 березня лише російські 
громадяни та юридичні 
особи можуть володіти 

землею на більшості 
території Криму

“ 3 політв’язнів відправили 
на психіатричну 
експертизу, 3 — 
утримували в карцері

“ Окупаційна влада 
продовжує виносити 
попередження кримським 
активістам

“ Відбувається забудова 
Фороського парку та мису 
Меганом

“ Зафіксовані чергові утиски 
Православної церкви 
України, мусульман та 
Свідків Єгови

БЕРЕЗЕНЬ 2021

“ 11 кримськотатарських 
політв’язнів зазнали 
дискримінації за мовною 
ознакою, 5 — за релігійною

“ Політв’язень Гліб Шаблій 
вийшов на волю, 2 Свідків 
Єгови відпустили під 
домашній арешт

“ Суди винесли п’ять 
обвинувальних вироків у 

політично вмотивованих 
кримінальних справах

“ Відбулися 14 обшуків і 
3 арешти

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200021?index=0&rangeSize=1
https://krymsos.com/news/shcho-robiti-gromadyanam-ukrayini-u-yakikh-z-20-bereznya-pochnut-vidchuzhuvati-zemlyu-v-krimu-----poyasnyuye-yurist-krimsos/
https://crimean-solidarity.org/news/2021/03/23/sud-prigovoril-medzhita-ablyamitova-k--godam-zaklyucheniya-i--godu-ogranicheniya-svobody---advokat-1075
https://zmina.info/articles/chelebydzhyhanovcz%D1%8B-kak-presledovanye-kr%D1%8Bmskotatarskyh-dobrovolczev-stalo-nov%D1%8Bm-trendom-fsb/
https://zmina.info/articles/chelebydzhyhanovcz%D1%8B-kak-presledovanye-kr%D1%8Bmskotatarskyh-dobrovolczev-stalo-nov%D1%8Bm-trendom-fsb/
https://graty.me/news/v-krymu-k-12-godam-kolonii-prigovorili-66-letnyuyu-zhitelniczu-sevastopolya-obvinyaemuyu-v-gosizmene/
https://ru.krymr.com/a/news-topchi-prigovor-krym/31169357.html
https://crimean-process.org/v-sevastopole-svidetelya-iegovy-osudili-na-shest-s-polovinoj-let-lisheniya-svobody/
https://ru.krymr.com/a/news-fsb-zaderzhala-propavshyh-posle-vozlozhenia-cvetov/31147836.html
https://www.youtube.com/watch?v=WHEE0kqYF8s
https://ru.krymr.com/a/news-krym-fsb-zaderzhanie-esipenko/31153789.html
https://www.zakonrf.info/uk/223.1/
https://ru.krymr.com/a/news-krym-fsb-jesipenko-kurbedinov/31151921.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-fsb-jesipenko-kurbedinov/31151921.html
https://www.facebook.com/anton.naumliuk/posts/4178649765503265
https://krymsos.com/news/u-krimu-proishli-masovi-obshuki-u--svidkiv-yegovi--odnu-lyudino-zatrimano/
https://krymsos.com/news/u-krimu-proishli-masovi-obshuki-u--svidkiv-yegovi--odnu-lyudino-zatrimano/
https://www.zakonrf.info/uk/282.3/
https://crimean-solidarity.org/news/2021/03/13/sud-otpravil-pod-domashnij-arest-svidetelya-iegovy-iz-yalty--marta-v-ego-dome-proveli-obysk--%201039?%20fbclid%20=%20IwAR09GPUhah6ESjX3l0YGD4cKN3ChPQo4iqAxL_TPvQjV0PYwOxHTL09n6YY
https://crimean-process.org/v-sevastopole-svidetelya-iegovy-osudili-na-shest-s-polovinoj-let-lisheniya-svobody/
https://krymsos.com/news/shcho-vidomo-pro-shistokh-zatrimanikh-17-lyutogo-v-krimu/
https://krymsos.com/news/tisk-na-politvyazniv-ernesta-ibragimova-vidpravili-na-primusovu-psikhiatrichnu-ekspertizu/
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1369348220099297
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1374168899617229
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1374168899617229
https://crimean-solidarity.org/news/2021/03/29/krymskij-tatarin-muslim-aliev-uzhe--mesyaca-naxoditsya-v-shizo-rossijskoj-kolonii-1090?fbclid=IwAR1nsIUPlGRWB0LqhOaTs7QARl_M_k--BzZE6y6VEZf198R1IH8bNLTGnm4
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3216282-politvazna-abdullaeva-zalisili-v-sizo-rosijskoi-kolonii-se-na-15-dib.html?fbclid=IwAR2dGTS-prfrQeulTcama-gQ-MtxzUYyNI0kphOzIOybPu7qeqhADgSHYF4
https://crimeahrg.org/ru/politzaklyuchennogo-andreya-kolomijcza-otpravili-v-shizo-na-10-sutok/
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2856874724598150
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1367875357374898181?s=20
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1367875357374898181?s=20
https://graty.me/news/sud-v-sevastopole-otpustil-pod-domashnij-arest-dvoih-posledovatelej-svidetelej-iegovy-oni-nahodilis-v-sizo-s-oktyabrya-proshlogo-goda/
https://graty.me/news/sud-v-sevastopole-otpustil-pod-domashnij-arest-dvoih-posledovatelej-svidetelej-iegovy-oni-nahodilis-v-sizo-s-oktyabrya-proshlogo-goda/
https://crimean-solidarity.org/cases/delo-xizb-uttaxrir-5
https://crimean-solidarity.org/news/2021/03/16/sud-udalil-vsex-podsudimyx-vtoroj-simferopolskoj-gruppy-iz-zala-zasedaniya-za-krymskotatarskuyu-rech-1050
https://crimean-solidarity.org/news/2021/03/19/eshhe-dvoix-figurantov-vtoroi-simferopolskoi-gruppy-sud-udalil-iz-zala-za-krymskotatarskuyu-rech-1061
https://crimean-solidarity.org/news/2021/03/23/sud-udalil-osmana-arifmemetova-i-eshhe-troix-podsudimyx-za-zhelanie-govorit-na-krymskotatarskom-yazyke-1073
https://crimean-solidarity.org/news/2021/03/30/musulmanam-iz-kryma-v-pereryve-sudebnogo-zasedaniya-vydali-suxpajki-s-dobavleniem-svinogo-zhira-1099
https://crimean-solidarity.org/news/2021/03/30/musulmanam-iz-kryma-v-pereryve-sudebnogo-zasedaniya-vydali-suxpajki-s-dobavleniem-svinogo-zhira-1099
https://krymsos.com/news/krimskotatarskii-aktivist-otrimav-zasterezhennya-vid-prokuraturi-za-videozvernennya-na-pidtrimku-politvyazniv/
https://www.youtube.com/watch?v=ARvBoASGLlo
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/213219137061865/
https://crimean-solidarity.org/news/2021/03/22/centr-e-napravil-materialy-o-pikete-sevili-omerovoj-v-policiyu-sud-vynes-ej-preduprezhdenie--1067?fbclid%20=%20IwAR3vE_T6_UOBGmDjcujZMKvb9XrGEYynU-PaIW9N6Ji_v_m15px24wZvZPY
https://krymsos.com/news/60618684b9d07/?fbclid=IwAR14XsOP7-B-1WYlf51k8_ESkKFUQfHbgJxKLnK7TKmqQMm04WyMd2rsSbI
https://ru.krymr.com/a/forosskiy-park-vyrubka-derevyev-zastroyka-obrashcheniye-krymchan/31137293.html
https://www.youtube.com/watch?v=OhWzk9vv7tU
https://www.facebook.com/100064365932624/videos/102544485234416
https://krymsos.com/ru/news/okupatsiina-vlada-krimu-znishchila-pole-z-chervonoknizhnimi-roslinami-bilya-sudaka/
https://www.svoboda.org/a/30998601.html
https://krymsos.com/ru/news/5fc62d37430a2/
https://voicecrimea.com.ua/main/mainnews/namiri-okupantiv-nezminni-znishhiti-ukra%d1%97nsku-cerkvu-v-krimu.html?fbclid=IwAR3neCqURx4gEFhiFL18zWnwevZqtS2wm_y7bPYepseK7Y4mKGd1-mcQ8gI
https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-oshtrafovali-imama-za-provedenie-v-mecheti-namaza-bez-udostovereniya-dumk/
https://www.facebook.com/403544516679677/posts/1378235919210527/?d=n

