
ОГЛЯД СИТУАЦІЇ В КРИМУ

росія продовжує використовувати Крим як плацдарм для вторгнен-
ня на материкову частину України та пропаганди участі у військо-
вих діях. У Криму активізувався громадянський опір проти дій Росії. 
Продовжується мародерство на окупованих територіях. Зафіксовано 
нові політично мотивовані вироки, кримінальні звинувачення та ад-
міністративні штрафи. 

21 липня путін оголосив часткову мобілізацію, у Криму було виписано 
60 тисяч повісток, а мобілізовано 20 тисяч осіб. При цьому повістки 
почали розносити напередодні офіційного оголошення мобілізації. З 
19 вересня виїзд із окупованого Криму буде можливим лише за на-
явності письмового дозволу військкомату. Росія випустила більше 750 
ракет по материковій частині України з окупованого Криму за час 
повномасштабної війни. 
 
У Криму почав діяти новий підпільний опір «Кримські бойові чай-
ки». У Сімферополі облили червоною фарбою мурал із російським 
військовим. За звинуваченням у нібито закликах до розправи над 
російськими військовими затримано сімферопольця. У Севастополі 
вчительку початкових класів звільнили за урок «у кольорах прапора 
України». Викладача Андрія Білозерова звільнили за те, що він увімк-
нув у технікумі українську пісню «Байрактар». Кримчанина змусили 
записати відео з вибаченнями бо він назвав росію «фашистською 
державою, яка напала на суверенну державу і вбиває дітей, старих і 
вагітних жінок». 

У Криму окупаційна адміністрація1 видала указ провести заняття в 
школах про «героїв спецоперації», «друзів та ворогів російської фе-
дерації» та «переваги контрактної служби в росії». У Севастополі на-
городжують громадянських учасників (механіки, мотористи, електри-
ки тощо) «спецоперації», щоб вони не звільнялися з роботи. У Криму 
студентів та працівників бюджетної сфери змушували брати участь у 
мітингу за війну та мобілізацію. 

російські військові, залишаючи Херсон, спочатку вивозять вкрадене в 
українців майно на територію Криму, а звідти до Росії через Керчен-
ський міст. 

Арсена Ібраїмова засудили до 10 років колонії суворого режиму за 
звинуваченням у нібито участі в добровольчому батальйоні імені Но-
мана Челебіджихана. Яшара Шихаметова було засуджено до 11 ро-
ків позбавлення волі за звинуваченням у нібито причетності до Хізб 
ут-Тахрір.  Винесено вирок обвинуваченим у нібито диверсії на га-
зопроводі: Наріман Джелял – 17 років позбавлення волі та штраф у 
розмірі 700 тис. рублів, Асан Ахтемов – 15 років позбавлення волі та 
1 Здесь и далее все государственные органы на территории оккупированного Крыма и их 
представители упоминаются с оговоркой, что они находятся под контролемой оккупационной 
российской власти и не являются легитимными с точки зрения украинского и международного права.

штраф у розмірі 500 тис. рублів, Азіз Ахтемов – 13 років позбавлен-
ня волі та штраф 500 тис. рублів. Ренат Наумов був засуджений до 
8 років колонії за нібито зв’язок із «українськими націоналістами» та 
зберігання зброї. 

Стало відомо, що у червні було затримано та вивезено до Криму жи-
теля Херсонської області Костянтина Терещенка за звинуваченням у 
нібито приналежності до добровольчого батальйону Номана Челе-
біджихана. Співробітники ФСБ Криму затримали нібито прихильни-
ка українських націоналістів, який, як стверджується, зберігав удома 
саморобний вибуховий пристрій та інші заборонені предмети. За ні-
бито дискредитацію збройних сил рф були оштрафовані: 64-річний 
кримчанин, активіст Ролан Османов, жителі Севастополя та Євпаторії, 
а також 6 осіб за пісню «Червона калина» на весіллі (четверо отри-
мали адміністративний арешт від 5 до 15 діб, а власника ресторану 
примусили записати відео з вибаченнями). Силовики рф провели об-
шуки в, як мінімум, чотирьох будинках Свідків Єгови, а також у будин-
ку Мустафи Джемілєва. 

Слідство ігнорує заяви Енвера Кроша про побиття та тортури в авто-
мобілі ФСБ під час його затримання. Яшар Шихаметов не зміг взяти 
участь у судових дебатах через високий тиск, йому викликали швидку 
допомогу. Суд відхилив клопотання Джеміля Гафарова щодо виклю-
чення доказів, отриманих із процесуальними порушеннями. Понятий 
у справі проти Аметхана Абдулвапова дав у суді свідчення, що су-
перечать протоколу обшуку у будинку підсудного. У колонії в різних 
частинах росії були етаповані шестеро засуджених політичних ув’яз-
нених із Криму: Тимур Ібрагімов, Сулейман (Марлен) Асанов, Сервер 
Мустафаєв, Сервер Зекір’яєв, Ельдар Кантимиров, Мемет Бєлялов. 

Міноборони Росії запропонувало безкоштовно видавати учасникам 
війни проти України земельні ділянки у Криму. Окупаційна влада ви-
магає від мешканців Ялти до 1 грудня здійснити перереєстрацію прав 
на майно, яке було отримано до російської окупації Криму.
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