
ОГЛЯД СИТУАЦІЇ В КРИМУ

ФСБ катували українського журналіста Владислава Єсипенка. 
Права 12 політв’язнів грубо порушуються. Проведено 6 обшуків і 2 
арешти. Винесено 2 політично вмотивовані судові рішення. Тривають 
7 адміністративних проваджень. РФ знищує природоохоронні та 
культурні об’єкти в Криму. Триває 13-а призовна кампанія кримчан 
до армії РФ.
 
Незаконно ув’язнений журналіст Владислава Єсипенко заявив в 
суді, що після затримання, співробітники ФСБ два дні катували його 
струмом і погрожували повісити в камері, якщо він не зізнається у 
нібито шпигунстві і зберіганні гранати. Під тортурами він визнав 
вину і відмовився від незалежного адвоката. Після зробленої заяви, 
представники ФСБ погрожували Єсипенку фізичною розправою. 
Вони незаконно відібрали у журналіста зразки біоматеріалів (що 
може свідчити про намір фальсифікувати докази) та проводили з ним 
слідчі дії без його адвоката.
 
Задокументовані грубі порушення прав щонайменше 12 політв’язнів. 
Троє політв’язнів поміщені в ШІЗО з надуманих причини. Це брати 
Узеїр та Теймур Абдуллаєви (Теймур в ШІЗО вже більше 10 місяців) 
та Андрій Коломієць, якого 13 разів  поміщали в ШІЗО і через це 
тепер перевели в камеру з більш суворими умовами тримання. 
Тюремна адміністрація ігнорують тяжкий стан здоров’я щонайменше 
4 політв’язнів (докладніше тут, тут, тут і тут). У 2 політв’язнів через 
відсутність повноцінного харчування повипадали зуби. Політв’язня 
Олега Федорова примусово утримують в психіатричній лікарні на 
експертизі. Політв’язня Івана Яцкіна утримують у нелюдських умовах 
в СІЗО №1 Сімферополя. В сирій підвальній камері пліснява, щури і 
клопи. Він не отримує лікування обморожених ще в жовтні 2020 ніг, 
йому не дають побачення з близькими і не передають посилки з 
ліками. Кримський суд1 знову заборонив політв’язням виступати на 
засіданні кримськотатарською мовою. 
 
В квітні було проведено 6 обшуків і 2 арешти. 9 квітня ФСБ провели 
обшуки у кримчан Ізета Аблямітова та Дмитра Обуховського і нібито 
знайшли вибухівку. Обидва чоловіки були поміщені під варту за 
підозрою у причетності до терористичної організації Хайят Тахрір 
аш-Шам, та підготовці теракту в сімферопольському навчальному 
закладі.  В рамках розслідування про підготовку теракту силовики 
провели ще 3 обшуки 14, 22 та 23 квітня у   Абдуселяма Селяметова, 
Ельдара Фетляєва та Руслана Рамазанова відповідно. 28 квітня 
силовики вже втретє обшукали будинок Ернеста Сейтосманова, брата 
Енвера Сейтосманова, що відбуває 17 років позбавлення волі за 
сфабрикованою справою про тероризм. Під час обшуку ФСБ скрутили 
Ернеста Сейтосманова та застосовували до нього задушливий 
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.

захват поки йому не стало зле. Після 6 годин допиту у відділенні 
ФСБ, Сейтосманова відпустили, але заборонили розголошувати зміст 
допиту і потай забрали акумулятор від мобільного, через що Ернест 
залишився без засобів зв’язку.
 
Винесено 2 політично мотивовані судові рішення. 20 квітня редактор 
газети «Qirim» Бекір Мамутова був засуджений до штрафу у 4000 руб. 
за «зловживання свободою масової інформації» через публікацію 
доповіді Генерального Секретаря ООН по ситуації з правами людини 
в Криму, де згадувалися утиски Меджлісу. 21 квітня український 
військовий Євген Добринський був засуджений до 3,5 років 
позбавлення волі в колонії загального режиму за нібито незаконний 
перетин кордону РФ (адмінмежу з Кримом).
 
Наразі тривають 7 адміністративних проваджень. 5 жінок-родичок 
фігурантів «справ Хізб ут-Тахрір» переслідуються через одиночні 
пікети на підтримку своїх ув’язнених рідних. Незважаючи на 
те, що на одиночні пікети не треба отримувати дозвіл і те, що 
пікетувальниці дотримуються протиепідемічних заходів, окупаційна 
влада звинувачує їх у порушенні порядку проведення мітингу (ч. 5 ст. 
20.2 КпАП РФ) та невиконання правил поведінки при надзвичайній 
ситуації (ч. 1 ст. 20.6.1 КпАП РФ). 
 
Окупаційна влада поновила адміністративне переслідування 
релігійної громади «Алушта» і її імама Юсуфа Аширова за нібито 
порушення правил місіонерської діяльності (ч. 3 ст. 5.26 КпАП РФ). 
Справу Аширова розглядатиме той же суддя, що вже раз визнав його 
винним у «незаконній місіонерській діяльності». 
 
РФ знищує природоохоронні і культурні об’єкти в Криму. Російська 
компанія, яка незаконно забудовує Фороський парк в Ялті, продовжує 
нищити там дерева і здійснює додаткову забудову (більше інформації 
тут). Продовжується незаконне будівництво на території заповідника 
Херсонес Таврійський для нібито «благоустрою» території. Суд 
відмовив у залученні ЮНЕСКО до відповідної судової справи про 
шкоду, нанесену Херсонесу як всесвітній культурній спадщині через 
будівництво.
 
З 1 квітня в Криму стартувала 13 призовна кампанія. Більшість 
кримчан проходитимуть службу в РФ. Такі дії грубо порушують 
заборону призову населення до армії окупуючої держави та 
заборону переміщення населення окупованої території (ст. 51 і 49 IV 
Женевської конвенції), а також є воєнним злочином відповідно до ст. 
8.2.v Римського статуту Міжнародного кримінального суду.
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