
ОГЛЯД СИТУАЦІЇ В КРИМУ

У лютому в Криму пройшло 8 обшуків, 11 осіб були затримані, 8 – 
поміщені під варту або домашній арешт. Теймур Абдуллаєв більше 
8 місяців утримується в ШІЗО. 9-м активістам в Криму вручили 
застереження «про неприпустимість несанкціонованих акцій». 
Російські прикордонники штрафують кримчан, які перетинають 
кордон з українським паспортом. У Ялті вирішили знести історичні 
будівлі, щоб підготувати територію для забудови.

У лютому в Криму пройшло 8 обшуків, 11 осіб були затримані, 8 
пізніше були поміщені під варту або домашній арешт. 4 лютого в Ялті 
поліція1 провела обшук в будинку у активістки Людвіки Пападопулу 
(вилучено всю електронну техніку). Оперативний захід пройшов 
в  рамках кримінальної справи про «наклеп в ЗМІ або в інтернеті» 
(ч. 2 ст. 128.1 КК РФ). Приводом для порушення кримінальної справи 
послужила публікація в Фейсбуці про рейдерське захоплення 
санаторію «Парус» в Криму. 14 лютого силовики затримали медсестру 
Лілю Решідову. Їй оголосили, що вона є свідком у справі про 
«фінансування тероризму» і викликали на допит (докладніше тут і 
тут). 15 лютого Київський районний суд м. Сімферополя відправив у 
СІЗО жителя Татарстану Рузіля Яппарова на 2 місяці, а його дружину-
громадянку України з Феодосії, Латіфу (Ніну) Малахову, з місячною 
дитиною – під домашній арешт на 1 місяць і 26 діб. Подружжя 
підозрюють у фінансуванні тероризму за збір коштів на благодійність. 
Адвокат Л. Гемеджі повідомляє, що Н. Малахова визнала провину 
під погрозами співробітників ФСБ забрати доньку і передати її до 
дитячого притулку. 17 лютого силовики провели 7 обшуків і арештів 
активістів в Бахчисараї, Білогірську, Севастополі, Сімферополі та 
Совєтському районі Криму. Кримські суди заарештували 6-х активістів 
на 2 місяці за підозрою в причетності до Хізб ут-Тахрір (ст. 205.5 КК 
РФ). Один із затриманих, 59-річний Тимур Ялкабов, був відправлений 
в СІЗО незважаючи на інвалідність III групи і хронічну астму. Під час 
обшуку силовики підкинули активісту Яшару Шихаметову три книги, 
які потім «знайшли» в шафі з верхнім одягом і взуттям. На думку 
адвоката А. Ладіна, місце, де були знайдені книги, свідчить про те, що 
вони були підкинуті, тому що практикуючий  мусульманин не став би 
там зберігати релігійну літературу2. 18 лютого, в Бахчисарайському 
районі на СТО, що належить активісту Наріману Теміркаліеву, 
співробітники ФСБ, МНС і податкової служби провели перевірку на 
предмет «дотримання федерального законодавства» і фінансування 
«екстремістської діяльності». Попри заборону ст. 51 IV Женевської 
конвенції, поліція Криму затримала двох місцевих жителів за 
«ухилення від служби в армії РФ», їм загрожує адміністративний 
арешт.

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.
2 Внутрішні джерела КримСОС повідомляють, що на незаконні обшуки силовики традиційно 
приходять зі своєю літературою та підкидають її як доказ вини. Для цього у ниж є спеціальна людина.

Нахімовський районний суд м. Севастополя призначив 300 годин 
обов’язкових робіт «за дачу неправдивих свідчень» свідкові 
обвинувачення у справі «Хізб ут-Тахрір», Руслану Бекірову. Р. Бекіров 
відмовився від своїх попередніх свідчень і заявив, що дав їх під 
погрозами ФСБ.

Адміністрації місць несвободи створюють нестерпні умови 
утримання фігурантам справ «Хізб ут-Тахрір». Теймуру Абдулаєву 
в  черговий раз продовжили перебування в ШІЗО. Сумарно він 
провів в ШІЗО в нелюдських умовах вже 250 днів. Різа Ізетов більше 
10 днів утримується в ШІЗО. У Рустема Шейхалієва, який має ряд 
хронічний захворювань, адміністрація СІЗО м. Краснодара вилучила 
медикаменти.

Окупаційна влада залякує активістів попередженнями і 
адміністративним переслідуванням. Кримська прокуратура 
напередодні Дня рідної мови і Дня пам’яті Н. Челебіджихана 
вручила застереження «про неприпустимість несанкціонованих 
акцій» 9-м кримськотатарським активістам, в т.ч. адвокатам, 
цивільним журналістам і правозахисникам в декількох районах 
Криму (докладніше тут, тут і тут). На Севілю Омерову було заведено 
справу про адміністративне правопорушення за одиночний пікет на 
підтримку її чоловіка, засудженого фігуранта Білогірського справи 
«Хізб ут-Тахрір», Різу Омерова.

Російські прикордонники штрафують кримчан, які перетинають 
адмінкордон з українським паспортом. 10 лютого на форумі «Україна 
30. Крим і Донбас проти вірусу», голова Моніторингової місії ООН 
в Україні, М. Богнер, повідомила що окупаційна влада в Криму 
дозволяє тільки один перетин адмінкордону з Кримом за весь час 
пандемії COVID-19. Прикордонна служба ФСБ штрафує жителів Криму 
за використання українського паспорта якщо вони хочуть поїхати 
на материкову частину України. 19 лютого на брифінгу О. Резніков 
(міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 
України) повідомив, що в Криму примусова паспортизація торкнулася 
близько 2.5 мільйонів громадян України.

РФ продовжує мілітаризувати Кримський півострів. Міністр оборони 
України А. Таран повідомив, що РФ в Криму збільшує кількість 
бойових суден Чорноморського флоту і контингент російських 
військовослужбовців, створює нові військові містечка, склади 
зберігання ракет і боєприпасів, озброєння та військової техніки, 
збільшує можливості аеродромів, розвиває систему базування 
Чорноморського флоту, веде підготовку до розміщення ядерної зброї.

Окупаційна влада Криму планує знести історичні будівлі в центрі 
Ялти щоб побудувати замість них багатоповерховий будинок.

“ У Криму пройшло 8 обшуків, 
11 осіб були затримані, 

8 поміщені під варту або 
домашній арешт

“ Кримський татарин 
оштрафований за відмову 
від обвинувальних свідчень 
у політично мотивованій 
кримінальній справі

“ Російські прикордонники 
штрафують кримчан, які 
перетинають адмінкордон 
з українським паспортом

“ Росія продовжує 
мілітаризувати Кримський 
півострів

“ Окупаційна влада Криму 
планує знести історичні 
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“ Окупаційна влада 
залякує активістів 
попередженнями і 
адміністративним 
переслідуванням

“ Теймур Абдулаєв 
утримується в ШІЗО вже 
більше 250 днів
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