
ОГЛЯД СИТУАЦІЇ В КРИМУ

2021 рік почався з винесенням трьох обвинувальних вироків 
стосовно кримськотатарських активістів. Адвокат Меджита 
Аблямітова повідомив про грубі процесуальні порушення в справі 
проти його підзахисного. Адміністрація СІЗО і місць несвободи 
створює незадовільні умови тримання осіб, переслідуваних в 
Криму з політичних мотивів. Кримський військовий ледь не помер 
через щеплення від COVID-19 російської неперевіреною вакциною.  
Кримчани змушені багаторазово використовувати одну і ту ж воду 
через її дефіцит. РФ виставила на продаж ще один кримський 
винзавод, що належить Україні. Окупаційна влада залякує кримчан 
попередженнями про заборону проведення та відвідування мітингів.

Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив 
фігурантів Білогірської «справи Хізб-ут-Тахрір» Енвера Омерова до 
18 років ув’язнення в колонії суворого режиму, Айдера Джаппарова 
до 17 років, Ризу Омерова до 13 років. Фактично єдиним доказом 
скоєння ними злочину, є аудіозаписи, на яких зафіксовані дискусії 
засуджених на релігійні і політичні теми. Кримських татар, які 
прямували в Ростов-на-Дону на оголошення вироку фігурантам 
Білогірської «справи Хізб-ут-Тахрір» затримували на Кримському 
мосту. Після оголошення вироку на дочку засудженого Енвера 
Омерова — Фатму Ісмайлову склали протокол про адміністративне 
порушення за прохання «доторкнутися до руки батька».

Протокол допиту свідка у справі Меджита Аблямітова складений 
з грубими процесуальними порушеннями. 20 січня на засіданні 
Кіровського районного суду1 у справі Меджита Аблямітова (справа 
про участь в «батальйоні ім. Н. Челебіджихана») свідок Айдин 
Мамутов спростував показання, які давав раніше. Адвокат А. Азаматов 
зазначив, що Айдину Мамутову не давали читати заздалегідь 
підготовлені документи, які він підписував, і багато, що читав 
прокурор під час судового засідання, свідок почув вперше.

Невідомі побили дружину і дочку українського активіста, політв’язня 
Олега Приходько. Наталія Приходько — дочка Олега Приходько 
повідомила, що сусіди давно «намагаються вижити» їх з села в зв’язку 
з резонансним кримінальною справою проти її батька.

Політв’язень Теймур Абдуллаєв вже більше 250 днів утримується в 
ШІЗО в нелюдських умовах. Фігурантів Красногвардійської «справи 
Хізб-ут-Тахрір» містять в камерах СІЗО-3 м. Новочеркаська, умови в 
яких не відповідають санітарним нормам.

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

В результаті примусової вакцинації від COVID-19 російською 
вакциною, яка не пройшла належну перевірку і не схвалена ВООЗ, 
в Севастополі військовослужбовець ледь не помер від алергічної 
реакції, про яку він попередив до вакцинації.

В умовах жорсткого дефіциту води кримчани змушені багаторазово 
використовувати одну і ту ж воду для побутових потреб. У 
Сімферополі посилили хлорування водоводу внаслідок скарг жителів 
на неприємний запах води з крана. Влада Криму повідомила, що 
причиною неприємного запаху, є мул, проте як пояснив хімік2 
Костянтин Работягов вода в Сімферопольському водосховищі 
забруднена і використовувати її для пиття не можна.

Де факто влада Криму виставила на аукціон завод марочних вин 
«Коктебель», який є державною власністю України, чим порушує 
норми МГП (ст. 53, 148 ЖК IV).

Окупаційна влада залякує кримчан попередженнями про заборону 
проведення та відвідування мітингів. В будинки кримськотатарських 
активістів приходять співробітники поліції і вручають застереження 
про заборону участі в мітингах і акціях протесту, відомо вже про 9 
таких випадків (докладніше тут, тут, тут і тут). Напередодні мітингу в 
підтримку російського опозиціонера Олексія Навального міністерство 
освіти Криму розіслало лист директорам шкіл і чиновникам освітньої 
сфери про необхідність запобігання участі школярів в екстремістській 
діяльності, акціях на підтримку А. Навального. Класні керівники ряду 
сімферопольських шкіл вимагали від батьків, звітувати кожні дві 
години про те, що їх дитина «під наглядом». 

2 Кандидат хімічних наук, доцент кафедри загальної та фізичної хімії факультету біології та хімії 
Кримського федерального університету (КФУ) ім. Вернадського
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