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Суди винесли 6 політично
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Поліція тричі
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критична ситуація з
COVID-19
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Продовжуються порушення
прав політичних в’язнів

Суди винесли 6 політично мотивованих вироків. Поліція тричі масово
затримувала кримськотатарських активістів. У Криму спостерігається
критична ситуація з COVID-19. Продовжуються порушення прав політичних в’язнів. «Суди» оштрафували дві релігійні організації. Окупаційна влада виселяє людей. Не припиняються проблеми з електро-,
газо- і водопостачанням через аварії та ремонтні роботи. Окупація
продовжує шкодити навколишньому середовищу Криму.
Суди винесли 6 політично мотивованих вироків. Суд у Ростові-на-Дону засудив фігурантів 3-ої Бахчисарайської групи «справи Хізб ут-Тахрір»: Сейтумера Сейтумерова засуджено до 17 років позбавлення
волі, Османа Сейтумерова – до 14 років, Амета Сулеймана – до 12
років, Рустема Сейтмеметова – до 13 років. У Амета Сулейманова є
інвалідність у зв’язку із захворюванням серця, перебування в колонії загрожує його життю. Суд у Криму1 засудив 61-річного Костянтина
Ширінга до 12 років позбавлення волі за нібито «шпигунство». Суд у
Севастополі засудив свідка Єгови Ігоря Шмідта до 6 років позбавлення волі за нібито організацію діяльності екстремістської організації.
Поліція тричі масово затримувала кримськотатарських активістів,
котрі збиралися біля будівлі суду, аби дізнатися результати судових
засідань. 11 жовтня поліція затримала 20 кримськотатарських активістів, з яких 7 осіб було оштрафовано на суми від 5 до 20 тис. рублів.
25 жовтня поліція затримала 21 особу. Поліція не допускала адвокатів до затриманих, погрожуючи притягненням до адміністративної
відповідальності за нібито «непокору законній вимозі співробітника
поліції». Адвоката Едема Семедляєва було затримано. 14 затриманих
були оштрафовані на суми по 10 та 15 тис. рублів. 29 жовтня поліція
затримала 31 кримськотатарського активіста та журналіста.
У Криму спостерігається критична ситуація з COVID-19. В АР Крим та
Севастополі зростають рекорди щоденної захворюваності та смертності від COVID-19. В АР Крим не вистачає ліжок-місць. За даними
російських ЗМІ, бригади швидкої допомоги не завжди госпіталізують
пацієнтів з температурою та ознаками захворювання. Через це є відомості про смерть як мінімум двох кримчан. Морги переповнені, і
місцева влада змушена закуповувати модульні холодильники для їх
розвантаження.
Продовжуються порушення прав політичних в’язнів. Івана Яцкіна етапували з Криму для відбуття покарання в Кемеровську область Росії.
63-річному Олегу Приходьку не передають необхідні ліки та листи
від родичів. Вже 3 місяці він утримується в одиночній камері і змушений проводити весь день на ногах. Лежати йому дозволяють лише під
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.

час відбою. Нарімана Джеляла було відправлено на примусову психіатричну експертизу без належних причин для цього. Андрія Захтея
помістили до карцеру на 10 діб за відмову вийти на зарядку. Однак
справжньою причиною може бути те, що він розмовляє українською
мовою та носить футболку з українською символікою. Теймура Абдуллаєва знову помістили до ШІЗО. У фігурантів Красногвардійської
групи «справи Хізб ут-Тахрір» під час суду провели обшук у камерах,
було вилучено багато особистих речей. У камері Рустема Мурасова є
таргани та щури, а керівництво СІЗО змушувало його голосувати під
час виборів до Держдуми РФ. У СІЗО-3 Ростовської області політичні
в’язні утримуються в переповнених камерах, харчування не відповідає релігійним переконанням мусульман і, загалом, є вкрай низької
якості, спостерігаються проблеми з постачанням води.
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Суди оштрафували дві релігійні організації за нібито «незаконну місіонерську діяльність». Одна Євангельська громада та Едгар Бабаян,
голова іншої Євангельської громади в Ялті, отримали штрафи у розмірі 30 тис. рублів.

Суди оштрафували дві
релігійні організації

Окупаційна влада виселяє людей. Суд ухвалив рішення про знесення
нібито незаконно збудованого житла ветерана кримськотатарського
національного руху Рустема Усеїнова. В Ялті влада перевіряє будинки, які постраждали від повені, на законність споруди: замість відновлення вони можуть бути знесені.

Окупаційна влада виселяє
людей

Не припиняються проблеми з електро-, газо- і водопостачанням через
аварії та ремонтні роботи (докладніше тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут,
тут, тут, тут, тут і тут). Після початку опалювального сезону 10% багатоповерхівок Криму залишалися без опалення. У Керчі без опалення залишилося понад півсотні будинків, школа, дитсадки та тубдиспансер.
Окупація продовжує шкодити навколишньому середовищу Криму.
Під Севастополем невідомі вирубали понад сотню дерев червонокнижного ялівця. Російська прокуратура порушила кримінальну справу
за фактом вирубування 19 дерев у Бахчисарайському районі. За даними підконтрольних РФ ЗМІ Криму, на території Сімферополя виявлено близько 200 нелегальних звалищ.
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