ОГЛЯД СИТУАЦІЇ В КРИМУ
ЛИСТОПАД 2020
В умовах гострого вододефіциту все більше регіонів окупованого
Криму переводять на режимне водопостачання. На окупованому
півострові рекордна смертність від COVID-19. Кримськотатарських
активістів засудили до ув’язнення терміном від 12 до 17 років.
Окупаційна влада Криму незаконно розпродає майно України.

“

У зв’язку з критичною нестачею води на окупованому півострові,
в Євпаторії знизили тиск в трубах, в Сімферополі і двох районах
змінився графік подачі води, а в Алушті будуть відключати
водопостачання не тільки вночі, але і вдень. Глава окупаційної
адміністрації Криму заявив, що такі графіки в Сімферополі і в
Сімферопольському районі можуть діяти до грудня 2021 року. Гостру
нестачу води де факто влади Криму пояснюють тим, що кримчани
її крадуть шляхом несанкціонованого забору, через неправильні
прилади обліку; псування приладів обліку води; поливу городів.

“

Коронавірус в окупованому Криму стрімко поширюється, а зростання
летальних випадків б’є антирекорд. Через заповненість лікарень
і відсутність ліків медики змушені працювати в екстремальних
умовах, однак доплат, передбачених де факто владою Криму, вони
не отримують (докладніше тут, тут і тут). Де факто влади півострова
змушують лікарів і держслужбовців вакцинуватися російською
вакциною, за відмову погрожують звільненням.

“

Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив
фігурантів Красногвардійської групи «Хізб ут-Тахрір» Рустема
Емірусеінова до 17 років позбавлення волі, Ескендера Абдулганіева —
до 12 років, Арсена Абхаірова — до 13 років. Якщо нічого не зміниться,
перші два роки вони проведуть у в’язниці, а решту терміну — в колонії
суворого режиму.

“
“

В Сімферополі поліція затримала кримськотатарських активістів
Вілена Темерьянова, Ерфана Бекирова і Аблямитов Зиядинова
і склала протоколи про несанкціонований мітинг біля суду1, де
зібралися люди, щоб підтримати співвітчизників, яким оголошувався
вирок у справі Красногвардійської групи Хізб ут-Тахрір.
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“

В Криму виставили на
продаж «Массандру» та
віллу «Мрія»

Фігуранта першої Сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір Теймура
Абдуллаєва на 10 діб помістили в штрафний ізолятор з явними
ознаками COVID-19. 26 листопада мати Теймура Абдуллаєва —
Діляра Абдуллаєва повідомила в Facebook, що тест на COVID-19
підтвердився.
У Судаку суд оштрафував імама Аблякіма Галієва за проведення
п’ятничної молитви.
Де факто влада Криму виставила на продаж виноробний завод
«Массандра», який є державним підприємством України. Також
виставлена на аукціон вілла «Мрія» в Сімеїзі.
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

