
ОГЛЯД СИТУАЦІЇ В КРИМУ

Суди винесли 5 нових політично мотивованих вироків. Російські си-
ловики провели чергові обшуки та затримання у будинках кримських 
татар. Продовжуються утиски свободи віросповідання. Продовжу-
ються порушення права на здоров’я та процесуальні порушення у 
політично мотивованих справах. ФСБ збирає персональні дані шко-
лярів. Прокуратура направила попередження кримськотатарському 
активісту. Ялтинській активістці призначили нічний домашній арешт. 
Окупація продовжує завдавати шкоди культурній спадщині та еко-
логії Криму. Аптеки Криму мають дефіцит лікарських препаратів. Не 
припиняються проблеми з електро- та водопостачанням.

Суди винесли 5 нових політично мотивованих вироків. Російський 
суд засудив фігурантів Алуштинської групи «справи Хізб ут-Тахрір» — 
Руслана Нагаєва, Ельдара Кантімірова, Ленура Халілова та Руслана 
Месутова – на терміни від 12 до 18 років. Суд1 у Криму засудив крим-
ськотатарського активіста Ільвера Аметова до 8 місяців обмеження 
волі за нібито незаконне зберігання частин вогнепальної зброї.

Російські силовики провели чергові обшуки та затримання у будин-
ках кримських татар. Рустема Таїрова, Джеббара Бекірова, Раїфа 
Февзієва, Рустема Мурасова, Заура Абдуллаєва було заарештовано за 
підозрою у нібито причетності до «Хізб ут-Тахрір» та взято під варту.

Продовжуються утиски свободи віросповідання. В Армянську про-
ведено обшуки у будинках 8 Свідків Єгови. Порушено 5 криміналь-
них справ щодо релігійної групи. В якості запобіжного заходу: у Дар’ї 
Кузьо взято підписку про невиїзд, Петро Жильцов, Олександр Литви-
нюк та Олександр Дубовенко потрапили під домашній арешт, Сергія 
Люліна взяли під варту. Російські силовики зірвали богослужіння у 
монастирі Православної Церкви України. Настоятеля храму архіман-
дрита Даміана оштрафували на 15 тисяч рублів за нібито незаконну 
місіонерську діяльність. 

Продовжується порушення права на здоров’я політв’язнів. Івану Яцкі-
ну не надають медичної допомоги у зв’язку з загостренням трофічної 
виразки на нозі та наслідками травми грудини, котру він отримав у 
СІЗО Москви. Костянтину Ширінзі та Рустему Шейхалієву під час су-
дового засідання викликали швидку допомогу. Владислава Єсипен-
ка турбують артеріальний тиск, загострення сечокам’яної хвороби та 
погіршення зору. Володимир Дудка має проблеми зі скачками арте-
ріального тиску та загостренням хронічних захворювань. Джеміль 
Гафаров після перебування у тюремній лікарні досі не отримує на-
лежної медичної допомоги. Ремзі Меметов має проблеми з високим 
тиском та зубами. Сервет Газієв не зміг взяти участь у судовому засі-
данні через судинну лицеву невропатію. У Зекір’ї Муратова діагнос-
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.

товано COVID-19 та двосторонню пневмонію. Геннадій Лимешко був 
примусово вакцинований від COVID-19, йому погрожували штрафним 
ізолятором та забороною спілкуватися з родичами у разі відмови.

Продовжуються процесуальні порушення у політично мотивованих 
справах. Таємний свідок у справі 2-ої Сімферопольської групи «спра-
ви Хізб ут-Тахрір», на думку захисту, співпрацює з ФСБ та свідомо 
дає хибні свідчення. Суд знову відмовив захисту Мустафи Джемілєва 
у вивченні речових доказів. Сервета Газієва знову видалили із зали 
суду за промову кримськотатарською мовою. Суд відсторонив Миколу 
Полозова від захисту Рефата Чубарова. Суддя у справі Еміля Зіядіно-
ва відверто підказував свідку обвинувачення як треба відповідати на 
запитання. Захист заявив про фальсифікації у справі Вадима Бектемі-
рова. Суд допитав свідка обвинувачення без попереднього повідом-
лення захисту політв’язня. Суд відмовив Ернесту Ібрагімову у праві на 
перекладача. Суддя не дозволив захисту Рустема Сейтхалілова та ін-
ших політв’язнів завершити допит таємного свідка.

ФСБ збирає дані школярів в Криму віком від 12 до 17 років. За ви-
могою спецслужб, школи Керчі надали інформацію про їхні ПІБ, дати 
народження та номери телефонів.

Напередодні Дня Незалежності України прокуратура надіслала попе-
редження кримськотатарському активісту Заїру Смедляєву про не-
припустимість участі у несанкціонованих масових заходах.

Ялтинську активістку Людвіку Пападопулу відправили під нічний 
домашній арешт у зв’язку з підозрою у нібито наклепі на чиновника 
Криму. 

Окупація продовжує завдавати шкоди культурній спадщині та еко-
логії Криму. У Сімферополі після ремонтних робіт обвалилася стіна 
Кримської філармонії, збудованої у XIX столітті. Жителі Керчі скар-
жаться на сміттєві завали в місті. Під час 8-го етапу будівництва траси 
Таврида планують вирубати до 8000 червонокнижних дерев.

Аптеки Криму мають дефіцит 339 лікарських препаратів. Постачання 
деяких препаратів очікується до 1 жовтня.

Не припиняються проблеми з електро- та водопостачанням через 
аварії, ремонтні роботи та повені (докладніше тут, тут, тут, тут, тут, тут, 
тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут и тут).
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