
ОГЛЯД СИТУАЦІЇ В КРИМУ

Вибух на Керченському мосту. росія продовжує використовува-
ти Крим для окупації материкової України. У Криму триває спротив 
діям росії. російські військові грубо порушують права дітей. Зафіксо-
вані нові політично вмотивовані вироки, кримінальні обвинувачення, 
арешти та адміністративні штрафи. Продовжуються порушення прав 
політв’язнів та земельних прав кримчан.

Після вибуху на Керченському мосту було обмежено рух фур та авто-
бусів. Окупанти затримали 8 осіб за обвинуваченням у нібито причет-
ності до вибуху (деталі тут і тут).  

У Криму після завершення часткової мобілізації до військових комі-
саріатів1 надійшло неофіційне розпорядження мобілізувати ще не 
менше 2500 осіб. У Севастополі масово мобілізували водіїв швидкої 
допомоги та трактористів аграрних підприємств, а підприємцям ре-
комендували подати до військкоматів списки працівників, які можуть 
підлягати частковій мобілізації. У Крим було перекинуто мобілізо-
ваних з різних регіонів росії для подальшого відправлення на війну 
проти України. Також у Криму було анонсовано осінній призов до ро-
сійської армії з 1 листопада. На в’їздах до Севастополя та Сімферопо-
ля з’явилися військові блокпости, де перевіряють усі автомобілі. 

У Криму сформувався підпільний рух «Атеш», який має на меті руй-
нування армії росії зсередини. Окупанти у Керчі погрожують ув’яз-
ненням активістам руху «Жовта Стрічка». Азіз Файзуллаєв був за-
суджений до 3 років колонії за обвинуваченням у кидку «коктейлю 
Молотова» у приміщення місцевої окупаційної адміністрації. Олек-
сандр Тарапон був засуджений до 2,5 років ув’язнення за напис на 
паркані свого родича, співробітника росгвардії, про те, що той є во-
єнним злочинцем. Суди у Криму оштрафували мешканця Судака Дми-
тра Демчука за нібито дискредитацію збройних сил росії; мешканку 
Севастополя – за «дрібне хуліганство» через «непристойний жест» 
на тлі міської окупаційної адміністрації. Вчитель Саїд Асанов, який на 
уроці сказав, що росія напала на Україну і засудив мобілізацію, після 
доносу в поліцію був оштрафований за нібито дискредитацію зброй-
них сил росії і звільнений з роботи. 

Під час ремонту танка було здійснено випадковий постріл у приват-
ний будинок, внаслідок якого 11-річна дівчинка отримала поранення.

Окупанти вивезли до Євпаторії близько 2000 дітей із Херсонської та 
Запорізької областей. Окупанти не планували повертати їх додому, а 
натомість відправити до місцевих шкіл із 24 жовтня. З метою забез-
печення нібито безпеки дітей, за рішенням окупаційної адміністрації, 
вони підлягають «евакуації» без узгодження з батьками.
1 Тут і надалі всі державні органи на території окупованого Криму та їхні представники згадуються 
із застереженням, що вони знаходяться під контролем окупаційної російської влади та не є 
легітимними з погляду українського та міжнародного права.

Суди в Криму засудили Артура Меметшаєва та Рустема Гугурика до 
відповідно 6,5 та 8,5 років позбавлення волі за нібито участь у ба-
тальйоні імені Номана Челебіджихана, Свідків Єгови Євгена Жукова, 
Володимира Маладику та Володимира Сакаду – до 6 років позбав-
лення волі кожного.

Аппазу Куртамету, якого викрали 23 липня, було пред’явлено обвину-
вачення у нібито фінансуванні незаконного збройного формування. У 
Криму проведено 10 обшуків у Свідків Єгови, одного віруючого Сергія 
Парфеновича взяли під варту. Після обшуку було затримано колиш-
нього політв’язня Асана Чапуха та його дружину Асіє Чапух, яку тричі 
на день оштрафували за нібито заборонену символіку, дрібне хулі-
ганство та дискредитацію російської армії. Мешканку Керчі (ім’я не 
вказано) було затримано за «побажання смерті російським військо-
вим», їй загрожує до 5 років позбавлення волі. У СІЗО Сімферополя 
утримуються викрадені на півдні України Маріано Гарсія Калатаюд, 
Олександр Бабич, Сергій Цигіпа, Ірина Горобцова та Ярослав Жук. 
Окупанти відкрили новий СІЗО в Сімферополі, в якому перебувають 
щонайменше 48 осіб, зокрема обвинувачені в нібито актах міжнарод-
ного тероризму. 

Через відсутність медичної допомоги Олексій Кисельов оголосив го-
лодування, яке підтримали арештанти в інших камерах. Енвера Кро-
ша помістили до психіатричної лікарні для проходження експерти-
зи. Ансар Османов стверджує, що ФСБ, ймовірно, змінили запис його 
розмови. Свідок обвинувачення у справі Ансара Османова розпо-
вів, що надавав свідчення під психологічним тиском ФСБ. У Руслана 
Зейтуллаєва в російській колонії кришаться зуби через низьку якість 
води, він втратив уже 4 зуби. Сервер Мустафаєв судиться із слідчим 
ізолятором через тривале ненадання медичної допомоги. Зеврі Абсе-
їтову також не надається медична допомога у російській колонії, його 
турбують зуби, біль в області нирок, суглобів, гіпертонія. Ленура Ха-
лілова та Едема Смаїлова етапували у колонії на території росії для 
відбування покарання. 

Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов доручив провести «наці-
оналізацію» майна кількох осіб та компаній, у тому числі суднобу-
дівного заводу «Затока» та Бахчисарайського цементного заводу. 
Окупаційна адміністрація планує виділяти земельні ділянки у Криму 
учасникам повномасштабного вторгнення на материкову Україну без-
коштовно та за спрощеною процедурою. 
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