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 ■ Станом на кінець 2021 року 140 осіб зазнають 
політично мотивованих кримінальних пере-
слідувань (серед них кримських татар  — 99, 
проукраїнських активістів — 11).

 ■ У місцях несвободи перебуває 114 осіб (серед 
них кримських татар — 89, проукраїнських ак-
тивістів — 4).

 ■ Протягом 2021 року суди винесли обвину-
вальні вироки у політично мотивованих кри-
мінальних справах стосовно як мінімум 28 
осіб.

 ■ Протягом 2021 року розпочато як мінімум 23 
політично мотивованих кримінальних пере-
слідування.

 ■ За рік російські силовики у Криму1 провели 
щонайменше 55 обшуків.

 ■ У вересні-листопаді поліція провела шість ма-
сових затримань кримськотатарських активіс-
тів.

 ■ Російська прокуратура в Криму щонайменше 
31 раз надсилала застереження щодо непри-
пустимості порушення закону.

 ■ Політичні ув’язнені піддаються катуванням та 
нелюдському поводженню, порушується їхнє 
право на здоров’я.

 ■ Протягом 2021 р. як мінімум 13 політв’язнів 
були поміщені в ШІЗО під різними приводами, 
5 були поставлені на профілактичний облік 
та 6 направлені на проходження примусової 
психіатричної експертизи.

 ■ Окупація продовжує завдавати збитків еколо-
гічним та культурним правам жителів Криму.

 ■ Росія насаджує російську ідентичність дітям у 
Криму та пропагує службу в окупаційній армії.

 ■ Слідчий комітет РФ порушив кримінальну 
справу проти вбитого силовиками шукача 
притулку з Узбекистану Набі Рахімова.

 ■ Окупаційна влада продовжує утиски різних 
релігійних груп.

 ■ Росія посилила законодавство щодо «небажа-
них організацій».

 ■ Окупаційна влада не справляється з пробле-
мами, викликаними COVID-19 та потопом.

 ■ Повідомляється про виселення кримчан з бу-
динків за рішенням окупаційної адміністрації 
та інші факти порушення права власності.

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.
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ВИРОКИ ТА НОВІ СПРАВИ
Суди винесли обвинувальні вироки у політич-
но мотивованих кримінальних справах щодо 28 
осіб. Були засуджені:

 ■ Фігуранти Білогірської групи «справи 
Хізб-ут-Тахрір» за нібито організацію та участь 
у діяльності терористичної організації: Енвер 
Омеров — до 18 років позбавлення волі, Айдер 
Джаппаров — до 17 років, Різа Омеров — до 13 
років.

 ■ Олег Приходько — до 5 років позбавлення волі 
за нібито підготовку до теракту та виготовлення 
вибухівки.

 ■ Меджит Аблямітов — до 6 років позбавлення 
волі за нібито участь у добровольчому баталь-
йоні імені Номана Челебіджіхана.

 ■ Галина Довгопола — до 12 років позбавлення 
волі за нібито державну зраду.

 ■ Енвер Топчі — до штрафу в 40 тис. рублів, Айдер 
Аблякімов, Айдер Кадиров і Рідван Умеров — 
до штрафу в 30 тис. рублів за нібито неповідом-
лення про злочин.

 ■ Віктор Сташевський — до 6,5 років позбавлення 
волі за нібито організацію діяльності екстре-
містської організації (Свідки Єгови).

 ■ Іван Яцкін — до 11 років позбавлення волі за 
нібито державну зраду.

 ■ Олександр Долженков — до 1 року позбавлен-
ня волі за нібито створення групи у соціальній 
мережі, яка прагне повернення Криму до скла-
ду України.

 ■ Фігуранти Алуштинської групи «справи Хізб 
ут-Тахрір» за нібито організацію та участь у ді-
яльності терористичної організації: Руслан На-
гаєв — до 18 років позбавлення волі, Ельдар 
Кантимиров — до 12 років, Ленур Халілов — до 
18 років, Руслан Месутов — до 13 років .

 ■ Ільвер Аметов — до 8 місяців обмеження волі 
за нібито незаконне зберігання частин вогне-
пальної зброї.

 ■ Фігуранти 3-ої Бахчисарайської групи “справи 
Хізб ут-Тахрір” за нібито організацію та участь 
у діяльності терористичної організації: Сейту-
мер Сейтумеров — до 17 років позбавлення 
волі, Осман Сейтумеров — до 14 років, Амет 
Сулейманов — до 12 років, Рустем Сейтмеме-
тов — 13 років.

 ■ Костянтин Ширінг — до 12 років позбавлення 
волі за нібито «шпигунство».

 ■ Ігор Шмідт — до 6 років позбавлення волі за ні-
бито організацію діяльності екстремістської ор-
ганізації (Свідки Єгови).

 ■ Заочно: голова Меджлісу кримськотатарського 
народу Рефат Чубаров — до 6 років ув’язнен-
ня за нібито організацію масових заворушень; 
кримськотатарський активіст Едем Бекіров  — 
до 7 років позбавлення волі за нібито зберіган-
ня вибухових речовин; двоє кримських татар — 
до 8 років ув’язнення за нібито причетність до 
батальйону імені Номана Челебіджіхана (імена 
не вказані).

Також було винесено вироки двом українським 
військовослужбовцям. Євгена Добринського було 
засуджено до 3,5 років позбавлення волі за ні-
бито незаконний перетин кордону РФ (адмінкор-
дону з АР Крим). Сергія Швиденка засуджено до 
6,5 років позбавлення волі за нібито управління 
діяльністю українських диверсантів у Криму (ма-
ються на увазі політичні в’язні Дмитро Штибліков, 
Олексій Стогній, Гліб Шаблій, Олексій Бессарабов 
та Володимир Дудка).

Розпочато як мінімум 23 політично мотивованих 
кримінальних переслідування:

 ■ Затримані 17 лютого за підозрою у нібито при-
четності до Хізб-ут-Тахрір: Ернест Ібрагімов, 
Олег Федоров, Азамат Еюпов, Тимур Ялкабов, 
Ленур Сейдаметов, Яшар Шихаметов.

 ■ Затриманий 10 березня за підозрою у нібито 
незаконному виготовленні/переробці вибухо-
вих речовин Владислав Єсипенко.

 ■ Затримані за підозрою у нібито організації ді-
яльності екстремістської організації (Свідки 
Єгови): 11 березня — Тарас Кузьо, 29 липня — 
Дар’я Кузьо, Петро Жильцов, 5 серпня — Олек-
сандр Литвинюк, 9 серпня — Олександр Дубо-
венко, 10 серпня — Сергій Люлін.

 ■ Затриманий 24 червня за підозрою у нібито 
державній зраді Станіслав Стеценко (Худолей).

 ■ Затримана 5 серпня за підозрою у нібито на-
клепі проти представника окупаційної адміні-
страції Криму — Людвіка Пападопулу.

 ■ Затримані 17 серпня за підозрою у нібито при-
четності до Хізб-ут-Тахрір: Рустем Таїров, Дже-
ббар Бекіров, Раїф Февзієв, Рустем Мурасов, 
Заур Абдуллаєв.

 ■ Затримані 3-4 вересня за підозрою у нібито 
скоєнні диверсії на газопроводі: Наріман Дже-
лял, Асан Ахтемов та Азіз Ахтемов.
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Окупаційна влада продовжує незаконні обшуки. 
Силовики провели щонайменше 55 обшуків:

 ■ 4 лютого — у активістки Людвіки Пападопулу 
(вилучено всю електронну техніку).

 ■ 17 лютого — 7 обшуків, після яких Ернест Ібра-
гімов, Олег Федоров, Азамат Еюпов, Тимур Ял-
кабов, Ленур Сейдаметов та Яшар Шихаметов 
були заарештовані за підозрою у нібито причет-
ності до Хізб ут-Тахрір та взяті під варту.

 ■ 11 березня — 13 обшуків у будинках Свідків 
Єгови. Тараса Кузьо було затримано і проти ньо-
го порушено кримінальну справу.

 ■ 14, 22 та 23 квітня — у Абдуселяма Селяметова, 
Ельдара Фетляєва та Руслана Рамазанова відпо-
відно.

 ■ 28 квітня — у Ернеста Сейтосманова, брата по-
літв’язня Енвера Сейтосманова.

 ■ 11 травня — 3 обшуки: у сім’ї шукача притулку з 
Узбекистану Набі (Аюба) Рахімова та за місцем 
його знаходження, а також за місцем прожи-
вання Сейдамета Гафарова. Під час обшуку Набі 
(Аюба) Рахімова було вбито російськими сило-
виками.

 ■ 19 травня — у кореспондента «Кримської солі-
дарності» Зідана Аджикелямова.

 ■ 21 травня — у активіста Мусліма Зеврієва, а та-
кож політичного в’язня Ферата Сайфуллаєва, 
який відбув покарання.

 ■ 22 липня — у Алі Ібрагімова. Після обшуку його 
син Абдулла Ібрагімов отримав адміністратив-
ний арешт на три доби за публікацію 2013 року 
в соцмережі.

 ■ 5 серпня — обшуки в будинках у 8 Свідків Єгови. 
Порушено 5 кримінальних справ щодо релігій-
ної групи.

 ■ 17 серпня — обшуки та затримання у будинках 
кримських татар. Рустем Таїров, Джеббар Бе-
кіров, Раїф Февзієв, Рустем Мурасов, Заур Аб-
дуллаєв були заарештовані за підозрою в нібито 
причетності до Хізб ут-Тахрір і взяті під варту.

 ■ 3-4 вересня — обшуки, після яких затримали 
п’ять осіб. Суд узяв Нарімана Джеляла, Асана та 
Азіза Ахтемових під варту за звинуваченням 
у нібито «участі в диверсії» на газопроводі у с. 
Перевальне. Ельдара Одаманова і Шевкета Усеї-
нова засудили на 15 і 14 діб відповідно за адмі-
ністративним обвинуваченням у нібито непокорі 
законному розпорядженню співробітника полі-
ції.

 ■ 8 вересня — у члена місцевого Меджлісу крим-
ськотатарського народу Ельдара Менсітова. 
Його було затримано і його місцезнаходження 
майже добу залишалося невідомим. Згодом його 
відпустили.

 ■ 18 листопада — обшук у будинку батьків коли-
шнього Першого заступника Постійного Пред-
ставника Президента України в АР Крим Ізета 
Гданова.

 ■ 14 грудня — обшук та затримання Куртумера 
Чалгозова, його катували під час допиту у «спра-
ві про диверсію на газопроводі». Згодом його 
відпустили.

 ■ 17 грудня — обшук та затримання Нарімана Аме-
това нібито у зв’язку зі «справою про диверсію 
на газопроводі». Під час затримання його кату-
вали електрострумом. Згодом його відпустили.

 ■ 28 грудня — у Рустема Ібадлаєва.

ОБШУКИ

ТОРТУРИ, ЗДОРОВ’Я ТА УМОВИ УТРИМАННЯ
Політичні в’язні піддаються катуванням та нелюд-
ському поводженню, порушується їхнє право на 
здоров’я.

Після затримання співробітники ФСБ 2 дні катува-
ли Владислава Єсипенка електричним струмом та 
погрожували повісити його у камері. Азіз та Асан 
Ахтемови, а також Наріман Аметов та Куртумер 
Чалгозов були піддані тортурам після затримання 
з метою отримання від них зізнань та іншої інфор-
мації. Сервета Газієва, якого було госпіталізовано 
у зв’язку з наслідками перенесеного мікроінсульту, 
побили у тюремній лікарні та насильно обстригли 
бороду.

Багатьом політв’язням не надається належна ме-
дична допомога чи не передаються ліки від роди-
чів. Політичні в’язні скаржаться на умови утриман-
ня: вони утримуються в переповнених камерах, у 
камерах є кліщі та щури, політичним в’язням-му-
сульманам видають пайок із додаванням свинячо-
го жиру.

Багатьох кримських татар під час засідань вида-
ляють із зали суду за виступи кримськотатарською 
мовою або відмовляють їм у праві на перекладача.
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обшуки у активістки Людвіки Пападопулу (вилучено всю електронну техніку)

7 обшуків, після яких Ернест Ібрагімов, Олег Федоров, Азамат Еюпов, Тимур Ялкабов, Ленур Сейдаметов
та Яшар Шихаметов були заарештовані за підозрою у нібито причетності до Хізб ут-Тахрір та взяті
під варту

13 обшуків у будинках Свідків Єгови. Тараса Кузьо було затримано і проти нього порушено
кримінальну справу

обшуки у Абдуселяма Селяметова
обшуки у Ельдара Фетляєва
обшуки у Руслана Рамазанова

обшуки у Ернеста Сейтосманова, брата політв'язня Енвера Сейтосманова

3 обшуки: у сім'ї шукача притулку з Узбекистану Набі (Аюба) Рахімова та за місцем його знаходження,
а також за місцем проживання Сейдамета Гафарова. Під час обшуку Набі (Аюба) Рахімова було вбито
російськими силовиками.

обшуки у кореспондента «Кримської солідарності» Зідана Аджикелямова

обшуки у активіста Мусліма Зеврієва, а також політичного в'язня Ферата Сайфуллаєва, 
який відбув покарання

обшуки у Алі Ібрагімова. Після обшуку його син Абдулла Ібрагімов отримав адміністративний арешт
на три доби за публікацію 2013 року в соцмережі

обшуки в будинках у 8 Свідків Єгови. Порушено 5 кримінальних справ щодо релігійної групи

обшуки та затримання у будинках кримських татар. Рустем Таїров, Джеббар Бекіров, Раїф Февзієв, 
Рустем Мурасов, Заур Абдуллаєв були заарештовані за підозрою в нібито причетності до Хізб ут-Тахрір 
і взяті під варту

обшуки, після яких затримали п'ять осіб. Суд узяв Нарімана Джеляла, Асана та Азіза Ахтемових під варту 
а звинуваченням у нібито «участі в диверсії» на газопроводі у с. Перевальне. Ельдара Одаманова і 
Шевкета Усеїнова засудили на 15 і 14 діб відповідно за адміністративним обвинуваченням у нібито 
непокорі законному розпорядженню співробітника поліції

обшуки у члена місцевого Меджлісу кримськотатарського народу Ельдара Менсітова. Його було 
затримано і його місцезнаходження майже добу залишалося невідомим. Згодом його відпустили

обшук у будинку батьків колишнього Першого заступника Постійного Представника Президента 
України в АР Крим Ізета Гданова

обшук та затримання Куртумера Чалгозова, його катували під час допиту у «справі про диверсію
на газопроводі». Згодом його відпустили

обшук у Рустема Ібадлаєва

обшук та затримання Нарімана Аметова нібито у зв'язку зі «справою про диверсію на газопроводі». 
Під час затримання його катували електрострумом. Згодом його відпустили.

55 ЩОНАЙМЕНШЕ

ОБШУКІВ
провели силовики в 2021 році



У вересні-листопаді поліція провела шість масо-
вих затримань кримськотатарських активістів. 
Силовики та суди широко використовують «коро-
навірусні обмеження» з метою виправдання за-
тримань, штрафів та арештів.

 ■ 4 вересня після акції біля будівлі ФСБ у Сімфе-
рополі на підтримку затриманих напередодні 
кримських татар, поліція затримала понад 60 
осіб, було складено 58 адміністративних про-
токолів, Ескендера Ахтемова заарештовано на 
10 діб, Арсена Ахтемова — на 15 діб. 24 особи 
оштрафовані за нібито «порушення масочного 
режиму» на суми від 5 до 30 тис. рублів (деталі 
тут, тут і тут). Затриману Ірину Капілову оштра-
фовано на 3 тис. рублів за проживання без 
паспорта громадянина Російської Федерації.

 ■ 11 жовтня поліція затримала 20 кримськота-
тарських активістів, які зібралися біля суду, щоб 
дізнатися про результат судового засідання 
щодо Красногвардійської групи «справи Хізб 
ут-Тахрір». 7 людей було оштрафовано на суми 
від 5 до 20 тис. рублів.

 ■ 25 жовтня поліція затримала 21 особу, що зі-
бралися біля суду, щоб дізнатися про результат 
судового засідання щодо Красногвардійської 
групи «справи Хізб ут-Тахрір». Поліція не до-
пускала адвокатів до затриманих, погрожуючи 
притягненням до адміністративної відповідаль-
ності за нібито “непідкорення законній вимозі 
співробітника поліції”. Адвокат Едем Семедляєв 
був затриманий і згодом заарештований на 12 
діб за нібито «непідкорення законній вимо-
зі співробітника поліції». 14 затриманих було 
оштрафовано на суми по 10 та 15 тис. рублів.

 ■ 29 жовтня поліція затримала 31 кримськота-
тарського активіста та журналіста, котрі зібра-
лися біля суду, щоб стежити за оголошенням 
вироку фігурантам третьої Бахчисарайської 
групи «справи Хізб ут-Тахрір».

 ■ 1 листопада поліція затримала 19 кримсько-
татарських активістів, які прийшли дізнатися 
про результати судового засідання щодо Крас-
ногвардійської 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).

 ■ 23 листопада поліція затримала 31 особу, яка 
прийшла зустріти 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.

Також 26 листопада у Сімферополі поліція за-
тримала координатора «Кримської солідарності» 
Ділявера Меметова та громадського журналіс-
та Абдуллу Сейдаметова. Дилявер Меметов був 
заарештований на 12 діб за нібито «порушення 
порядку організації чи проведення зборів». Крім 
того, у січні співробітники дорожньо-патруль-
ної служби на Керченському мосту без підстав та 
пред’явлення звинувачень близько 9 годин утри-
мували близько 120 осіб, які прямували до Росто-
ву-на-Дону на оголошення вироку фігурантам Бі-
логірської групи «справи Хізб ут-Тахрір».

Суди оштрафували трьох матерів політв’язнів за 
одиночні пікети проти кримінального пересліду-
вання їхніх рідних (подробиці тут, тут і тут). Дру-
жині одного політв’язня винесено попередження.

МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ, ШТРАФИ, 
АДМІНІСТРАТИВНІ АРЕШТИ
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МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ

https://ru.krymr.com/a/news-zaderzhaniye-fsb-krym-narusheniye-masochnogo-rezhyma/31445937.html
https://ru.krymr.com/a/news-zaderzhaniye-fsb-krym-narusheniye-masochnogo-rezhyma/31445937.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-rossiyskaya-policyya-zavela-58-adminprotokolov-zaderzhaniye-krymskih-tatar/31446259.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-rossiyskaya-policyya-zavela-58-adminprotokolov-zaderzhaniye-krymskih-tatar/31446259.html
https://ru.krymr.com/a/news-arest-krym-bratya-ahtemovy/31446377.html
https://ru.krymr.com/a/news-arest-krym-bratya-ahtemovy/31446377.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-simferopol-sud-shtraf-117-tys-rubley-sobraniye-pod-fsb/31465688.html
https://crimeahrg.org/ru/pyateryh-zhitelej-kryma-oshtrafovali-za-uchastie-v-stihijnom-mirnom-sobranii/
https://crimeahrg.org/uk/sprava-pomsta-yak-u-krimu-sudyat-narimana-dzhelyala-i-inshih-krimskih-tatar/
https://krymsos.com/u-krymu-oshtrafuvaly-aktyvistku-irynu-kopylovu-za-vidsutnist-pasporta-rf/
https://krymsos.com/okupaczijna-policziya-simferopolya-ne-vidpustyla-dvoh-z-20-zatrymanyh-11-zhovtnya-aktyvistiv-advokat/
https://krymsos.com/okupaczijna-policziya-simferopolya-ne-vidpustyla-dvoh-z-20-zatrymanyh-11-zhovtnya-aktyvistiv-advokat/
https://krymsos.com/simferopolskyj-sud-oshtrafuvav-simoh-aktyvistiv-zatrymanyh-11-zhovtnya/
https://krymsos.com/bilya-krymskogo-garnizonnogo-vijskovogo-sudu-projshly-masovi-zatrymannya-krymskotatarskyh-aktyvistiv-ta-zhurnalistiv-cze-drugyj-vypadok-za-2-tyzhni/
https://krymsos.com/bilya-krymskogo-garnizonnogo-vijskovogo-sudu-projshly-masovi-zatrymannya-krymskotatarskyh-aktyvistiv-ta-zhurnalistiv-cze-drugyj-vypadok-za-2-tyzhni/
https://krymsos.com/bilya-krymskogo-garnizonnogo-vijskovogo-sudu-projshly-masovi-zatrymannya-krymskotatarskyh-aktyvistiv-ta-zhurnalistiv-cze-drugyj-vypadok-za-2-tyzhni/
https://atr.ua/news/201654-cergova-pomsta-okupacijnih-silovikiv-advokatu-semedlaevu-ogolosili-virok-zaman
https://krymsos.com/sud-u-simferopoli-zvilnyv-advokata-edema-semedlyayeva-ta-21-krymskotatarskogo-aktyvista-14-iz-nyh-oshtrafovano/
https://krymsos.com/tretij-raz-za-misyacz-bilya-krymskogo-garnizonnogo-vijskovogo-sudu-znovu-projshly-masovi-zatrymannya-aktyvistiv-onovlyuyetsya/
https://krymsos.com/tretij-raz-za-misyacz-bilya-krymskogo-garnizonnogo-vijskovogo-sudu-znovu-projshly-masovi-zatrymannya-aktyvistiv-onovlyuyetsya/
https://krymsos.com/u-simferopoli-znovu-projshly-masovi-zatrymannya-krymskotatarskyh-aktyvistiv/
https://krymsos.com/u-simferopoli-znovu-projshly-masovi-zatrymannya-krymskotatarskyh-aktyvistiv/
https://ctrcenter.org/uk/news/7334-okupanti-prodovzhuyut-shtrafuvati-krimskih-aktivistiv
https://ctrcenter.org/uk/news/7362-v-okupovanomu-krimu-oshtrafuvali-chotiroh-aktivistiv
https://crimean-solidarity.org/news/2021/11/23/v-krymu-oshtrafovali-koordinatora-krymskoj-solidarnosti-za-narushenie-karantinnyx-mer-1723
https://krymsos.com/v-simferopoli-vidbulos-masove-zatrymannya-aktyvistiv-yaki-zibralys-zustrichaty-advokata-edema-semedlyayeva/
https://ctrcenter.org/uk/news/7348-zhurnalista-vilena-temer-yanova-zaareshtuvali-na-14-dib
https://krymsos.com/u-simferopoli-zatrymaly-dvoh-krymskotatarskyh-aktyvistiv/
https://krymsos.com/u-simferopoli-zatrymaly-dvoh-krymskotatarskyh-aktyvistiv/
https://crimean-solidarity.org/news/2021/11/27/sud-arestoval-koordinatora-krymskoj-solidarnosti-dilyavera-memetova-na--sutok-1738?fbclid=IwAR28ovZZFVTwKdZcxdEcJU6FnMmRfRWx1Fz1sjRqkcRqJbrbb56dZ0s5uTY
https://crimean-solidarity.org/news/2021/01/11/desyatki-krymskix-tatar-snova-zablokirovany-na-krymskom-mostu-oni-vyexali-na-oglashenie-prigovora-848?fbclid=IwAR3KpUqe_NuGZ_0DvcMxIYwSmpT4WKhnNvJm93NLoUvcT9ZbBot8JOn591s
https://crimean-solidarity.org/news/2021/05/21/sud-oshtrafoval-na--rublej-mat-politzaklyuchennogo-zure-emiruseinovu-za-odinochnyj-piket-1264
https://crimean-solidarity.org/news/2021/05/21/-rublej-za-odinochnyj-piket-sud-vynes-reshenie-po-delu-materi-polituznika-zelixi-abxairovoj--1256?fbclid=IwAR02pcDRUqhX4PLZng5pa7oT2f5dnn0yK2NXkW9BGBYHMM2eSpvJNcVZQvQ
https://crimean-solidarity.org/news/2021/05/21/sudya-poschital-odinochnyj-piket-massovoj-akciej-i-oshtrafoval-emine-abdulganievu-na--rublej-1265
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/213219137061865/
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/213219137061865/


Окупаційна влада виселяє людей та масово порушує право 
власності. Підстави для виселення:

1. Визнання будинків нібито незаконними спорудами

 ■ Під Сімферополем виселяють понад 300 сімей. Вони от-
римали дозвіл на будівництво у 2006 році, але окупаці-
йна влада заперечує наявність документів та дозволів.

 ■ Також суд ухвалив рішення про знесення нібито неза-
конно збудованого будинку ветерана кримськотатар-
ського національного руху Рустема Усеїнова. Пізніше 
будинок було знесено.

 ■ В Ялті влада перевіряє будинки, які постраждали від 
повені, на законність будівництва: замість відновлення 
вони можуть бути відправлені під знесення. Також не 
всі кримчани, чиє майно постраждало під час повеней, 
отримали компенсацію збитків.

2. Будівельні проекти Росії у Криму

 ■ У Севастополі вилучають 2 земельні ділянки задля бу-
дівництва траси «Таврида». Окупаційна влада ухвалила 
рішення про переселення мешканців села Зарічне, че-
рез яке збудують автодорогу.

 ■ Набув чинності «земельний указ» Путіна, згідно з яким 
іноземним громадянам (якими Росія вважає громадян 
України в Криму) забороняється володіти земельними 
ділянками на 80% території АР Крим та м. Севастополя. 
20 березня 2021 р. закінчився термін для добровіль-
ного відчуження земельного майна. Суди вже почали 
оголошувати рішення щодо нерухомості на півострові з 
посиланням на указ Путіна.

 ■ Також окупаційна влада Криму виставила на аукціон 
завод марочних вин «Коктебель», який є державною 
власністю України, що порушує норми МГП (ст. 53, ст. 
148 ЖК IV). Російський голова Криму Сергій Аксьонов 
заявив про передачу у федеральну власність Росії Кер-
ченського та Феодосійського морських портів.

ПРАВО ВЛАСНОСТІ

Слідчий комітет порушив кримінальну справу 
проти Набі Рахімова, шукача притулку з Узбе-
кистану, убитого силовиками.

11 травня російські силовики під час обшуку 
вбили Набі (Аюба) Рахімова. Сохібу Бурхано-
ву, дружину вбитого, помістили у міграційний 
центр. Кримський суд прийняв рішення ви-
слати її за межі РФ та Криму, незважаючи на 

рішення ЄСПЛ, який зобов’язав утриматися від 
таких дій на час розгляду справи. Силовики та 
суди неодноразово відмовляли у видачі тіла 
Набі Рахімова для поховання у зв’язку з нібито 
його причетністю до тероризму. У грудні проти 
Набі Рахімова порушено кримінальну справу 
за нібито «застосування сили відносно пред-
ставника влади».

НАБІ (АЮБ) РАХІМОВ

Окупаційна влада 
виселяє людей та 
масово порушує 
право власності.
Підстави для 
виселення:
1. Визнання 

будинків нібито 
незаконними 
спорудами

2. Будівельні 
проекти Росії 
у Криму

«

«

https://atr.ua/news/200748-okupanti-viganaut-ludej-iz-vlasnih-osel-ponad-300-rodin-pid-simferopolem-mozut-lisitisa-bez-domivok-zaman
https://atr.ua/news/201431-znesti-budinok-veterana-krimskotatarskogo-nacionalnogo-ruhu-okupanti-prijsli-do-oseli-rustema-useinova-zaman
https://ru.krymr.com/a/video-rustem-useinov-snos-doma/31577389.html
https://ru.krymr.com/a/news-voda-krym-yalta/31528965.html
https://atr.ua/news/201720-kompensacii-na-slovah-okupanti-dosi-ne-vidskoduvali-vtracene-u-litnih-povenah-majno-zaman
https://new-sebastopol.com/news/id/43599
https://ru.krymr.com/a/news-tavrida-aksenov-doroga/31566447.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200021?index=4&rangeSize=1
https://ru.krymr.com/a/news-krym-zemlya-pasport-krym-za-nedelyu/31603832.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-prodazha-vinzavod-koktebel/31045220.html
https://ru.krymr.com/a/news-aksenov-peredacha-portov-rossii/31629424.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-rahimov-advokat-rozysk/31251949.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-sud-prigovor-burhanova/31251804.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-sud-prigovor-burhanova/31251804.html
https://crimean-solidarity.org/news/2021/05/12/sud-postanovil-deportirovat-vdovu-nabi-raximova-v-uzbekistan-1217
https://crimean-solidarity.org/news/2021/06/14/kak-tyurma--zashhitnik-rasskazal-ob-usloviyax-soderzhaniya-soxiby-burxanovoj-1329
https://atr.ua/news/201286-tilo-vbitogo-okupantami-nabi-rahimova-ne-vidadut-rodini-sud-okupantiv-vidhiliv-apelaciu-advokata-zaman
https://crimean-solidarity.org/news/2021/12/14/-v-otnoshenii-ubitogo-nabi-raximova-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po--state-uk-rf-1781


Окупація призводить до втрати культурної спад-
щини Криму:

 ■ На території заповідника Херсонес Таврій-
ський для нібито «благоутрою» території було 
зведено кілька незаконних капітальних буді-
вель.

 ■ За словами мешканців Севастополя, під час 
будівництва «Нового Херсонесу» було розко-
пано підземну річку, а будівельна техніка зав-
дає шкоди Херсонесу Таврійському.

 ■ У Сімферополі після ремонтних робіт обвали-
лася стіна Кримської філармонії, яка була збу-
дована в XIX столітті.

 ■ У селі Шума під Алуштою було розпочато бу-
дівництво на місці старого мусульманського 
цвинтаря.

 ■ У селі Окунівка Чорноморського району через 
видобуток піску відбувається осідання цвин-
таря, який розмивається морем.

КУЛЬТУРА

Росія посилила законодавство щодо «небажаних 
організацій» — тепер для кримінального прова-
дження не потрібна наявність адміністративних 
стягнень. Це посилення становить ризик для всіх 
правозахисних та інших неурядових організацій, 
а також для тих, хто жертвував їм гроші. Деякі ро-
сійські правозахисні групи вже припинили свою 
діяльність у зв’язку з цим. Мосміськсуд задоволь-
нив вимогу московської прокуратури щодо лікві-
дації правозахисного центру «Меморіал». Верхов-
ний суд РФ ліквідував правозахисну організацію 
«Міжнародний Меморіал».

НЕБАЖАНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Росія нав’язує російську ідентичність дітям у Кри-
му. Окупаційна влада залучає дітей шкільного віку 
до «Юнармії» — російської військово-патріотич-
ної організації для дітей від 8 років.

Росія продовжує проводити призов до російської 
армії кримчан, які досягли 18-річного віку. Всього 
з 2015 року РФ призвала до окупаційної армії по-
над 34 тисячі кримчан. Ті, хто відмовляються від 
проходження служби в армії, зазнають криміналь-
ного переслідування.

МІЛІТАРИЗАЦІЯ ДІТЕЙ

https://ru.krymr.com/a/news-krym-sevastopol-stroitelstvo-khersones-sud/31213546.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-sevastopol-stroitelstvo-khersones-sud/31213546.html
https://investigator.org.ua/ua/news-2/novosti-krym/238020/
https://atr.ua/news/200967-vtrata-istoricnoi-pamatki-19-stolitta-v-okupovanomu-simferopoli-pisla-remontu-okupantiv-obvalilasa-stina-krimskoi-filarmonii-zaman
https://atr.ua/news/201599-ludski-kistki-pid-nogami-okupanti-oskvernili-musulmanskij-cvintar-zaman
https://investigator.org.ua/ua/news-2/237971/
https://www.severreal.org/a/putin-zakon-o-nezhelatelnyh-organizatsiyah/31335965.html
https://www.severreal.org/a/putin-zakon-o-nezhelatelnyh-organizatsiyah/31335965.html
https://ru.krymr.com/a/news-memorial-pravozashitny-centr/31631160.html
https://ru.krymr.com/a/news-memorial-pravozashitny-centr/31631160.html
https://ru.krymr.com/a/yunarmiya-dla-krymchan-plany-rosiii-po-voenno-patrioticheskomu-vospitaniyu/31418125.html
https://ru.krymr.com/a/yunarmiya-dla-krymchan-plany-rosiii-po-voenno-patrioticheskomu-vospitaniyu/31418125.html
https://crimeahrg.org/uk/v-okupovanomu-krimu-zavershilasya-14-ta-prizovna-kampaniya-pid-chas-yako%D1%97-prizvali-3-tisyachi-krimchan/


Окупаційна влада продовжує утиски різних 
релігійних груп.

 ■ Окупаційна влада відновила адміністра-
тивне переслідування релігійної громади 
«Алушта» та її імама Юсуфа Аширова за 
нібито порушення правил місіонерської 
діяльності (ч. 3 ст. 5.26 КоАП РФ). Його 
оштрафували двічі за 2021 рік. На думку 
адвоката, окупаційна влада тисне на ре-
лігійну громаду з метою її приєднання до 
російського Духовного управління мусуль-
ман Криму. Білогірський суд оштрафував 
імама Муртазу Аблязова за проведення 
п’ятничної молитви.

 ■ Кримська єпархія ПЦУ отримала нову ух-
валу від судових приставів з вимогою 
знести храм у Євпаторії. У серпні в церкві 
Кримської єпархії ПЦУ у Білогірському ра-
йоні російські силовики зірвали богослу-
жіння, настоятель храму архімандрит Да-
міан оштрафований на 15 тис. рублів за 
нібито незаконну місіонерську діяльність.

 ■ У будинках Свідків Єгови проводяться об-
шуки, також було порушено 5 криміналь-
них справ за організацію та участь у ді-
яльності екстремістської організації. Ігор 
Шмідт та Віктор Сташевський були засу-
джені до 6 та 6,5 років позбавлення волі 
відповідно.

 ■ Також суди оштрафували дві євангельські 
громади на 30 тис. рублів за нібито «неза-
конну місіонерську діяльність».

РЕЛІГІЯ

У жовтні у Криму спостерігався пік захворю-
ваності та смертності від COVID-19. У грудні 
показники захворюваності знизилися, проте 
зберігся показник смертності. Ще на початку 
жовтня були повідомлення, що коєчний фонд 
заповнено на 94%. Зростання захворювано-
сті викликало необхідність збільшення ко-
єчного фонду, що означає зменшення фонду 
для хворих на інші захворювання. Внаслідок 
цього госпіталізація та екстрена допомога 
не надаються вчасно, а також бригади швид-
кої допомоги не завжди відвозили пацієнта з 
температурою та ознаками захворювання на 
госпіталізацію. Є відомості про смерть як міні-
мум двох кримчан з цієї причини.

COVID-19

https://crimean-solidarity.org/news/2021/04/26/plyus-dva-protiv-musulmanskoj-obshhiny--alushta-i-e-imama-vozbudili-novye-administrativnye-dela-1177
https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-oshtrafovali-imama-za-provedenie-v-mecheti-namaza-bez-udostovereniya-dumk/
https://voicecrimea.com.ua/main/mainnews/namiri-okupantiv-nezminni-znishhiti-ukraїnsku-cerkvu-v-krimu.html?fbclid=IwAR3neCqURx4gEFhiFL18zWnwevZqtS2wm_y7bPYepseK7Y4mKGd1-mcQ8gI
https://ru.krymr.com/a/news-krym-sud-shtraf-nastoyatel-ptsu-nezakonnaya-missionerskaya-deyatelnost/31423969.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-sud-shtraf-nastoyatel-ptsu-nezakonnaya-missionerskaya-deyatelnost/31423969.html
https://krymsos.com/sud-u-sevastopoli-zasudyv-svidka-yegovy-igorya-shmidta-do-6-rokiv-pozbavlennya-voli/
https://krymsos.com/sud-u-sevastopoli-zasudyv-svidka-yegovy-igorya-shmidta-do-6-rokiv-pozbavlennya-voli/
https://crimean-process.org/v-sevastopole-svidetelya-iegovy-osudili-na-shest-s-polovinoj-let-lisheniya-svobody/
https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-oshtrafovali-eshhe-dve-religioznye-organizaczii/
https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-oshtrafovali-eshhe-dve-religioznye-organizaczii/
https://ru.krymr.com/a/news-koronavirus-krym-bolnitsy/31499479.html
https://www.kommersant.ru/doc/4502408
https://ru.krymr.com/a/news-koronavirus-krym-bolnitsy/31499479.html


ЕКОЛОГІЯ
Окупація продовжує завдавати шкоди 
екології Криму:

 ■ Вирубка дерев

У Фороському парку (цінність парку 
тут) вирубили дерева для будівництва 
дитячого спортивного комплексу. На 
території Судакського лісництва не-
законно вирубано 178 дерев та кущів. 
Під час 8-ого етапу будівництва тра-
си «Таврида» планується вирубати до 
8000 червонокнижних дерев. Під Се-
вастополем невідомі вирубали понад 
сотню дерев червонокнижного ялівцю. 
Російська прокуратура порушила кри-
мінальну справу за фактом вирубки 
19 дерев у Бахчисарайському районі.

 ■ Дефіцит та забруднення води

У Феодосії каналізаційні стоки злива-
ються прямо в море. Через повені в 
Бахчисарайському районі питна вода 
непридатна для споживання. У Сім-
ферополі посилили хлорування води 
через неприємний запах води з-під 
крану. На думку експертів, вода у Сім-
феропольському водосховищі забруд-
нена та непридатна для пиття. Жителі 
Сак скаржаться на іржаву воду. Рівень 
води у Білогірському водосховищі по-
чав падати через використання водних 
ресурсів для потреб південно-східного 
Криму. В умовах жорсткого дефіциту 
води кримчани змушені багаторазово 
використовувати ту саму воду для по-
бутових потреб.

 ■ Звалища

У Севастополі виявлено низку незакон-
них звалищ. Жителі Керчі скаржаться 
на сміттєві завали у місті. За даними 
підконтрольних РФ ЗМІ Криму, на те-
риторії Сімферополя виявлено близь-
ко 200 нелегальних звалищ. Відбулася 
пожежа на сміттєзвалищі в Євпаторії, 
не виключається версія про навмисний 
підпал.

https://ru.krymr.com/a/forosskiy-park-vyrubka-derevyev-zastroyka-obrashcheniye-krymchan/31137293.html
https://ctrcenter.org/uk/news/6857-v-okupovanomu-krimu-zafiksuvali-fakt-nezakonnoyi-virubki-zelenih-nasadzhen
https://investigator.org.ua/ua/news-2/236008/
https://ru.krymr.com/a/news-krym-sevastopol-vyrubka-mozhzhevelnika/31521118.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-sevastopol-vyrubka-mozhzhevelnika/31521118.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-vyrubka-derevyev-prokuratura/31532075.html
https://atr.ua/news/200675-zahlivij-smorid-ta-kanalizacijni-stoki-na-plazah-okupanti-zlivaut-necistoti-u-more-zaman
https://ru.krymr.com/a/news-pitievaya-voda-v-podtoplennyh-selah-kryma-ispolzovat-nelzya/31344303.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-voda-simferopol-zapah-hlor/31050432.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-zagryaznyennaja-voda-simferopolskoje-vodohranilistche/31062006.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-zagryaznyennaja-voda-simferopolskoje-vodohranilistche/31062006.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-saky-gryaznaya-voda/31371450.html
https://ru.krymr.com/a/news-uroven-vody-belogorskogo-vodokhranilishcha-nachal-snizhatsya/31235575.html
https://ru.krymr.com/a/video-situacyia-s-vodoi-v-sele-zelenogorskoe/31049238.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-v-sevastopole-vyyavili-mnozhestvo-svalok/31338128.html
https://atr.ua/news/200915-kucuguri-smitta-vise-ludskogo-zrostu-ziteli-kerci-skarzatsa-na-zavaleni-vulici-zaman
https://news.allcrimea.net/news/2021/10/29/v-simferopole-dve-nedeli-budut-vyvozit-musor-so-stihiinyh-svalok-152291/
https://ru.krymr.com/a/news-krym-yevpatoriya-pozhar-musorniy-poligon/31365012.html


У червні в Керчі та Ялті було оголошено 
режим надзвичайної ситуації внаслідок 
повеней. Крім сильних опадів, причинами 
катастрофи стали накопичення будівель-
ного сміття та побутових відходів на не-
легальних звалищах у Ялті та забруднення 
місцевих річок у Керчі сміттям та очере-
том. Заяви від постраждалих громадян 
щодо матеріальної допомоги приймали 
до 30 червня — у необґрунтовано короткі 
терміни. 250 громадянам було відмовлено 
у  омпенсації збитків від повеней.

ПОВІНЬ

«
«
В умовах жорсткого 
дефіциту води 
кримчани змушені 
багаторазово 
використовувати 
ту саму воду для 
побутових потреб

 ■ Внаслідок забудови мису Меганом 
було знищено Перепелине поле з рід-
кісними рослинами. Через постійні 
військові навчання на Керченському 
півострові майже повністю втрачено 
рослинність.

 ■ У районі Тихої Бухти почалися зсуви 
ґрунту через незаконне будівництво.

Детальна інформація про стан довкілля 
окупованого Криму представлена у дослі-
дженні КримSOS (тут і тут).

https://iz.ru/1179933/2021-06-17/v-kerchi-vveli-rezhim-chs-iz-za-podtoplenii-posle-livnei
https://www.interfax.ru/russia/772790
https://krymsos.com/nova-ekologichna-katastrofa-u-yalti-potuzhni-doshhi-zmyly-u-more-tony-smittya-z-nelegalnyh-zvalyshh/
https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/rechki_s_2014_goda_nikto_ne_chistil_pochemu_v_kerchi_sluchilsja_potop-532073/
https://ru.krymr.com/a/news-krym-aksenov-pavodok-krym-pomostch/31329801.html
https://ru.krymr.com/a/news-pavodok-krym-kompensacyya/31342312.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-sudak-zastroika-tavrida-art/31151756.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-voyennyye-ucheniya-rssii-vliyaniye-priroda-ekologiya/31560800.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-voyennyye-ucheniya-rssii-vliyaniye-priroda-ekologiya/31560800.html
https://atr.ua/news/201711-zsuvi-gruntu-cerez-nezakonne-budivnictvo-okupantiv-ziteli-rajonu-tihoi-buhti-obureni-zaman
https://krymsos.com/doslidzhennya-dovkillya-krymu-zminy-i-vtraty-za-chas-okupacziyi-chastyna-i-znyshhennya-dykoyi-pryrody/
https://krymsos.com/doslidzhennya-dovkillya-krymu-zminy-i-vtraty-za-chas-okupacziyi-chastyna-ii-zabrudnennya-dovkillya-ta-vysnazhennya-pryrodnyh-resursiv/


Окупаційна влада залякує активістів застере-
женнями щодо неприпустимості порушення за-
конодавства: проведення акцій, масових заходів 
тощо. Були вручені застереження:

 ■ У січні — 9 кримськотатарським активістам 
(докладніше тут, тут, тут і тут).

 ■ Напередодні Міжнародного дня рідної мови 
та Дня пам’яті Номана Челебіджіхана — 9 
кримськотатарським активістам.

 ■ Напередодні Дня пам’яті жертв депортації 
кримських татар — 5 активістам (деталі тут, тут, 
тут і тут).

 ■ Напередодні Дня кримськотатарського прапо-
ра — щонайменше 5 активістам (деталі тут, тут, 
тут, тут і тут).

 ■ Двічі за короткий проміжок часу — кримсько-
татарському активісту Заїру Смедлі (деталі тут 
і тут).

Також прокуратура надіслала листа активісту Ах-
маджону Кадирову, зазначивши, що відеозвер-
нення старійшин кримськотатарського народу на 
підтримку політичних в’язнів нібито містить пу-
блічні заклики до екстремізму.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Протягом 2021 р. як мінімум 13 кримських по-
літв’язнів були поміщені в ШІЗО під різними 
приводами: Теймур Абдуллаєв, Узеїр Абдуллаєв, 
Айдер Саледінов, Рустем Ісмаїлов, Еміль Джема-
денов, Муслім Алієв, Емір-Усеїн Куку, Арсен Джеп-
паров, Рефат Алімов, Валентин Вигівський, Андрій 
Коломієць, Андрій Захтей, Іван Яцкін.

Почалася практика постановки політичних в’язнів 
на «профілактичний облік», серед них: Емір-Усеїн 
Куку, Узеїр Абдуллаєв, Меджит Аблямітов, Еміль 

Джемаденов, Іван Яцкін. Постановка на профі-
лактичний облік означає посилену охорону та 
неможливість дострокового звільнення та пом’як-
шення умов відбування покарання.

Стало відомо, що як мінімум 6 політичних в’яз-
нів були направлені на примусову психіатричну 
експертизу: Ернест Ібрагімов, Азамат Еюпов, Ле-
нур Сейдаметов, Олег Федоров, Наріман Джелял, 
Раїф Февзієв.

ШІЗО, ОБЛІК ТА ПРИМУСОВА 
ПСИХІАТРИЧНА ЕКСПЕРТИЗА

прокуратура надіслала 
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публічні заклики до 
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https://crimean-solidarity.org/news/2021/01/22/ne-xodite-na-mitingi-policiya-prishla-s-vizitom-k-rize-asanovu-878
https://crimean-solidarity.org/news/2021/01/22/policejskie-vynesli-predosterezheniya-o-zaprete-mitingov-chetyrem-krymskotatarskim-aktivistam-877
https://crimean-solidarity.org/news/2021/01/22/policiya-prinesla-predosterezhenie-remzi-kutuzovu-876
https://crimean-solidarity.org/news/2021/01/29/policiya-vruchila-predosterezheniya-krymskotatarskim-aktivistam-iz-poselka-sovetskoe-894
https://krymsos.com/ru/u-krymu-masovo-rozsylayut-povidomlennya-pro-neprypustymist-nesankczionovanyh-akczij-do-dnya-sprotyvu/
https://krymsos.com/ru/u-krymu-masovo-rozsylayut-povidomlennya-pro-neprypustymist-nesankczionovanyh-akczij-do-dnya-sprotyvu/
https://crimean-solidarity.org/news/2021/05/14/policiya-vydala-predosterezhenie-obshhestvennomu-aktivistu-sejtosmanu-karalievu-1223
https://crimean-solidarity.org/news/2021/05/17/krymskotatarskie-aktivisty-poluchili-predosterezheniya-policii-nakanune-godovshhiny-deportacii-iz-kryma-1230
https://crimean-solidarity.org/news/2021/05/17/policiya-predosteregla-zhurnalista-krymskoj-solidarnosti-o-poseshhenii-akcii-pamyati--maya-1232
https://crimean-solidarity.org/news/2021/05/17/glava-cik-kurultaya-zair-smedlya--poluchil-predosterezhenie-ot-vlastej-1233
https://krymsos.com/zalyakuvannya-za-rozkladom-vlada-rf-nadsylaye-aktyvistam-zasterezhennya-naperedodni-dnya-krymskotatarskogo-prapora/
https://m.facebook.com/photo?fbid=1671574933042989&set=a.106303722903459
https://m.facebook.com/edem.dudakov/posts/4110031205784384
https://m.facebook.com/zair.smedlya/posts/4048751388493332
https://m.facebook.com/nariman.dzhelyal/posts/4246841682046326
https://investigator.org.ua/ua/news-2/236368/
https://ru.krymr.com/a/news-krym-predosterezheniye-smedlya/31451241.html
https://graty.me/news/prokuratura-v-krymu-predosteregla-krymskogo-tatarina-o-nedopustimosti-narusheniya-antiekstremistskogo-zakonodatelstve-posle-ego-uchastiya-v-obrashhenii-starejshin-v-podderzhku-politzaklyuchennyh/
https://graty.me/news/prokuratura-v-krymu-predosteregla-krymskogo-tatarina-o-nedopustimosti-narusheniya-antiekstremistskogo-zakonodatelstve-posle-ego-uchastiya-v-obrashhenii-starejshin-v-podderzhku-politzaklyuchennyh/
https://www.youtube.com/watch?v=ARvBoASGLlo
https://www.youtube.com/watch?v=ARvBoASGLlo
https://krymsos.com/vyaznyczya-u-vyaznyczi-za-shho-krymskyh-politvyazniv-sadzhayut-u-shtrafnyj-izolyator/
https://krymsos.com/vyaznyczya-u-vyaznyczi-za-shho-krymskyh-politvyazniv-sadzhayut-u-shtrafnyj-izolyator/
https://ru.krymr.com/a/news-krym-prigovor-edemu-bekirovu/31297854.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-prigovor-edemu-bekirovu/31297854.html
https://krymsos.com/uzeyira-abdullayeva-postavyly-na-profilaktychnyj-oblik-v-rosijskij-koloniyi-cze-posylyt-jomu-umovy-utrymannya/
https://crimean-solidarity.org/news/2021/09/17/astraxanskaya-ispravitelnaya-koloniya-postavila-medzhita-ablyamitova-na-profilakticheskij-ucht-1527
https://ctrcenter.org/uk/news/7201-politv-yazniv-prodovzhuyut-staviti-na-profoblik
https://ctrcenter.org/uk/news/7201-politv-yazniv-prodovzhuyut-staviti-na-profoblik
https://krymsos.com/politvyazen-ivan-yaczkin-znahodytsya-u-koloniyi44-kemerovskoyi-oblasti-rf-advokat/
https://krymsos.com/ru/tysk-na-politvyazniv-zatrymanogo-17-lyutogo-ernesta-ibragimova-vidpravyly-na-prymusovu-psyhiatrychnu-ekspertyzu/
https://crimean-solidarity.org/news/2021/03/17/azamata-eyupova-otpravili-v-psixiatricheskuyu-bolnicu-1055
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/24/7287722/
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/24/7287722/
https://crimean-solidarity.org/news/2021/04/02/arestovannyj-aktivist-i-biznesmen-ali-fedorov-prinuditelno-pomeshhen-v-psixiatricheskuyu-bolnicu-1108
https://ru.krymr.com/a/nariman-dzhelal-krym-fsb-prinuditelnaya-psihiatricheskaya-ekspertiza/31506771.html
https://ru.krymr.com/a/news-sostoyanie-fevzieva/31575460.html
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