
ОГЛЯД СИТУАЦІЇ В КРИМУ

Окупаційна влада продовжує свавільні затримання кримськотатар-
ських активістів. Російські силовики провели черговий обшук. Про-
довжуються порушення прав політичних в’язнів. Окупація продовжує 
завдавати збитків екології та культурним правам жителів Криму. Оку-
паційна влада виселяє людей. Росія продовжує розміщення військо-
вого контингенту та техніки в Криму. Окупаційна влада не забезпечує 
належного рівня житлових умов.

Окупаційна влада продовжує свавільні затримання кримськотатар-
ських активістів. 1 листопада поліція1 затримала 19 кримськотатар-
ських активістів, які прийшли дізнатися результати судового засі-
дання щодо Красногвардійської групи «справи Хізб ут-Тахрір». Суд 
оштрафував 12 осіб за нібито «порушення карантинних заходів» на 
суми від 8 до 15 тис. рублів (подробиці тут, тут і тут). 11 листопада суд 
заарештував адвоката Едема Семедляєва на 12 діб за нібито «непо-
кору законній вимозі співробітника поліції». Він утримувався у камері 
для підозрюваних у кримінальних правопорушеннях, а не адміністра-
тивних. 23 листопада поліція затримала 31 особу, які прийшли зу-
стріти Семедляєва після відбуття покарання. Серед затриманих були 
жінки та діти. Суди заарештували 21 особу на терміни від 10 до 14 
діб і оштрафували 9 осіб на суми від 10 до 15 тис. рублів. 26 листо-
пада у Сімферополі поліція затримала координатора «Кримської со-
лідарності» Ділявера Меметова та громадського журналіста Абдуллу 
Сейдаметова. Ділявера Меметова заарештували на 12 діб за нібито 
«порушення порядку організації чи проведення зборів». «Верховний 
Суд Криму» скасував рішення суду першої інстанції, який не знайшов 
складу адміністративного правопорушення у діях громадського жур-
наліста Зідана Аджикелямова та відправив справу на новий розгляд. 
Також суд оштрафував 5 осіб, яких поліція затримала 11 та 29 жовтня, 
на суми від 10 до 15 тис. рублів.

Російські силовики провели обшук у будинку батьків колишнього 
першого заступника постійного представника президента в АРК Ізета 
Гданова.

Продовжуються порушення прав політичних в’язнів. Івана Яцкіна без 
причин три дні тримали в ШІЗО російської колонії під час незакон-
ного етапування з Криму, оскільки «в камерах не було вільного міс-
ця». Йому може загрожувати ампутація ніг через їхнє обмороження, 
яке він отримав у московському СІЗО. Теймура Абдуллаєва знову по-
містили в ШІЗО. Дмитро Штибліков, який мав вийти на свободу 10 
листопада після відбуття ув’язнення внаслідок політично мотивова-
ного переслідування, продовжує перебувати під вартою через нову 
кримінальну справу. У Олега Приходька, якого 3 місяці утримують в 
одиночній камері, почали набрякати ноги, оскільки весь день він має 
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.

проводити стоячи. Незважаючи на те, що він також має хронічні за-
хворювання шлунково-кишкового тракту та порушення слуху і зору, 
йому не передають необхідні ліки від родичів. Джемілю Гафарову, 
який страждає на ниркову недостатність, не надається медична допо-
мога. Енвер Омеров потребує хірургічного втручання задля лікування 
гострого хронічного захворювання. Сервету Газієву знову викликали 
швидку допомогу під час засідання суду. Стан здоров’я Володимира 
Дудки суттєво погіршився: вже місяць він перебуває в медичній ча-
стині, йому кололи антибіотики, у нього на тілі утворилися сверблячі 
висипи, фурункули, гнійники. Наріману Джелялу та Асану Ахтемову 
висунуто нове обвинувачення у нібито «контрабанді вибухових речо-
вин». Цензор у СІЗО не віддає Наріману Джелялу листи.

Окупація продовжує завдавати збитків екології та культурним пра-
вам жителів Криму. За словами мешканців Севастополя, під час бу-
дівництва «Нового Херсонесу» було розкопано підземну річку, а буді-
вельна техніка завдає шкоди Херсонесу Таврійському. Через постійні 
військові навчання на Керченському півострові майже повністю втра-
чено рослинність. У селі Шума під Алуштою було розпочато будів-
ництво на місці старого мусульманського цвинтаря. У селі Окунівка 
Чорноморського району через видобуток піску відбувається осідання 
цвинтаря, його розмиває море. У районі Тихої Бухти почалися зсуви 
ґрунту через незаконне будівництво.

Окупаційна влада виселяє людей. Підконтрольний Росії глава Криму 
Сергій Аксьонов заявив, що ухвалено рішення про будівництво ав-
тодороги через село Зарічне Сімферопольського району, а мешкан-
ців переселять. У селі Морське біля Судака окупаційна влада знесла 
будинок ветерана кримськотатарського національного руху Рустема 
Усеїнова. Раніше суд визнав цей будинок нібито незаконною спору-
дою. Окупанти через суд зобов’язали Усеїнова відшкодувати витрати 
на знесення будинку.

Росія продовжує розміщення військового контингенту та техніки в 
Криму. Росія готує до розміщення в окупованому Криму мобільні зе-
нітно-ракетні комплекси С-350 «Витязь».

Окупаційна влада не забезпечує жителям Криму належного рівня 
житлових умов. Жителі частини села Приятне Свідання Бахчисарай-
ського району вже три роки живуть без електрики через бездіяльність 
«Крименерго». Не всі кримчани, чиє майно постраждало під час літ-
ніх повеней, отримали компенсації збитків.
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