
ОГЛЯД СИТУАЦІЇ В КРИМУ

Жителі Криму продовжують протести проти катувань та репресій. 
Окупаційна влада продовжує свавільні обшуки, затримання та штра-
фи в Криму. Політичним в’язням у місцях несвободи висувають нові 
звинувачення. Арсена Абхаїрова знову етапували. Фіксуються пору-
шення права на здоров’я та умов утримання політв’язнів. РФ продов-
жує завдавати збитків культурній спадщині півострова. Стан навко-
лишннього середовища Криму погіршується.

Кримчани продовжують протести проти катувань та репресій. Жи-
тельки Красногвардійського та Джанкойського районів записали 
відеозвернення, вимагаючи припинити тортури та репресії проти 
кримських татар. Кримськотатарські активісти в Криму запустили 
флеш-моб у зв’язку з тортурами Нарімана Аметова.

Окупаційна влада1 продовжує свавільні обшуки, затримання та штра-
фи в Криму. Затриманий та згодом відпущений Куртумер Чалгозов 
заявив про тортури та погрози з боку ФСБ з метою примусити його до 
співпраці. Російські силовики провели обшук у кримськотатарському 
комплексі «Алем» у селі Строгонівка. Інформації про затримання не 
надходило. Суд за скаргою силовиків повторно розглянув адміністра-
тивні справи проти кримськотатарських активістів Айдера Гемеджі та 
Ескендера Салієва, оштрафувавши їх на 10 тисяч рублів. Неповноліт-
ньому активісту Амару Абдулгазієву призначили штраф у розмірі 10 
тисяч рублів, його матері винесли попередження.

Політичним в’язням висувають нові звинувачення. 5 кримським тата-
рам, затриманим 17 серпня 2021 року за нібито причетність до Хізб 
ут-Тахрір, висунуто нове звинувачення у «підготовці до насильниць-
кого захоплення влади». Проти засудженого Олега Приходька пору-
шено нову справу про нібито «образу ФСБ».

Політичного в’язня Арсена Абхаїрова етапували з СІЗО Новочеркась-
ка до Красноярського краю.

Фіксуються порушення права на здоров’я та умов утримання по-
літв’язнів. Мусліма Алієва знову помістили до ШІЗО. Донька засудже-
ного Олега Приходька розповіла про знущання та катування її батька 
в колонії «Владимирський централ». У Джеміля Гафарова стабільно 
погіршується стан здоров’я, але йому досі не надається медична до-
помога. Рустему Сейтмеметову та Осману Сейтумерову потрібен ог-
ляд офтальмолога, а Сейрана Салієва турбує сильний кашель після 
невідомої перенесеної хвороби. Зеврі Абсеїтова турбує гіпертонія, а 
також болі у шлунку, нирках, суглобах та проблеми із зубами. Крим-
ським мусульманам другої Сімферопольської групи «справи Хізб 
ут-Тахрір» продовжують видавати сухпайки зі свининою. Наріман 
1 Тут і надалі всі державні органи на території окупованого Криму та їхні представники згадуються 
із приміткою, що вони перебувають під контролем окупаційної російської влади і не є легітимними 
з точки зору українського та міжнародного права.

Джелял утримується в умовах інформаційної ізоляції, йому не пере-
дають листи, він не має газет, радіо чи телевізора.

РФ продовжує завдавати шкоди культурній спадщині півострова. 
Російська влада Севастополя затвердила план забудови заповідни-
ка «Херсонес Таврійський». Серед іншого планується звести дитячий 
центр, сувенірні лавки та музей християнства. Також у Севастополі на 
пляжі «Омега» зводяться капітальні будівлі спортивно-розважального 
та торгового призначення.

Стан навколишнього середовища Криму погіршується. Російська 
влада в Криму планує вирубати близько мільйона дерев у Байдар-
ському заповіднику та інших лісових ділянках біля Севастополя за-
для прокладання нової лінії електропередач. Через буріння нових 
свердловин пересихає річка Суук-Су біля Судака. У Фороському парку 
вирубуються червонокнижні дерева віком 300-350 років. У Балаклав-
ському районі Севастополя було вирубано 300 дерев червонокнижного  
ялівцю.
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