
ОГЛЯД СИТУАЦІЇ В КРИМУ

росія продовжує використовувати Крим як плацдарм для вторгнення 
на материкову частину України та агітації до участі у воєнних діях. 
росія продовжує популяризувати військову службу у навчальних за-
кладах Криму. У Криму знайшли тіло 16-річної дівчини. Зафіксовано 
нові політично вмотивовані вироки, кримінальні обвинувачення та 
адміністративні штрафи. Продовжуються порушення прав політв’яз-
нів та грубі порушення майнових прав.

З 1 листопада в Криму розпочався 16-й призов до російської армії, 
під час якого окупанти планують призвати близько 3 тис. кримчан. Та-
кож триває прихована мобілізація через «незадовільні результати» 
офіційної мобілізації. Окупанти готуються до проведення нової хвилі 
мобілізації з 10 грудня. За заявою окупантів, Севастопольський мор-
ський завод імені Серго Орджонікідзе розпочав підготовку до вироб-
ництва морських безпілотних надводних та підводних апаратів. Біля 
узбережжя Криму спостерігається зростання активності російських 
великих десантних та малих артилерійських суден. росія заборонила 
завантаженим за кордоном судам проходити через Керченську про-
току після вибухів на Керченському мосту. Окупаційна адміністрація 
оголосила «високий рівень терористичної небезпеки» і наказала про-
вести «фортифікаційні роботи». При цьому укриття у школах Криму 
облаштовуються за рахунок батьків учнів. 

Окупаційна влада в Севастополі планує виділити учасникам воєн-
них дій проти України до тисячі безкоштовних земельних ділянок під 
житлове будівництво. Учасники війни проти України з Ялти отрима-
ли відстрочку від сплати оренди за користування міським майном та 
землею на період служби. Для потреб російських військових у Криму 
планується виділити кримські лікарні та санаторії, а також різні піль-
ги. При цьому окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов виступає 
за звільнення співробітників кримських підприємств, які виступають 
проти війни. 

Окупаційна адміністрація затвердила порядок організації курсу по-
чаткової військової підготовки у кримських школах та професійних 
навчальних закладах. У Криму першокласників прийняли до кадет-
ських класів при міністерстві надзвичайних ситуацій рф. 

У Сімферополі знайшли тіло 16-річної Наталії Леонової. Вона вийшла 
з дому 17 листопада, а останнім, з ким бачилася дівчина, був боєць 
ПВК «Вагнер».

Суд засудив 6 кримськотатарських активістів до позбавлення волі на 
строк від 13 до 17 років за обвинуваченням у нібито причетності до 
Хізб ут-Тахрір: Енвера Аметова, Яшара Муедінова, Османа Аріфмеме-
това, Руслана Сулейманова, Рустема Шейхалієва та Марлена Муста-

фаєва. Суди1 засудили Айдера Умерова та Насруллу Сейдалієва до 6 
та 9 років позбавлення волі відповідно за обвинуваченням у нібито 
участі у батальйоні імені Номана Челебіджихана. Суд засудив сімфе-
ропольця до 1,5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 
за «проукраїнські гасла» в месенджері. Суд засудив матроса з Євпа-
торії до одного року позбавлення волі за обвинуваченням у нібито 
заклику до вбивства російських окупантів. 

ФСБ заявила про затримання в Криму громадянина України, який ні-
бито готував диверсію на лініях електропередач. Також у Севастопо-
лі ФСБ затримала місцевого жителя за підозрою у нібито підготовці 
підпалу складу паливно-мастильних матеріалів. Звільненого викла-
дача Білогірського технікуму Андрія Білозерова заарештували на 14 
діб за пісню «Червона калина» у соцмережі. Під час затримання його 
жорстоко побили. Суд виніс штраф батькові політв’язня Аметхана Аб-
дулвапова «за непокору приставам» при спробі відвідати судове за-
сідання щодо сина. Кореспонденту «Кримської солідарності» Зідану 
Аджикелямову надіслали попередження з МВС про неприпустимість 
порушення закону. З березня по листопад суди в Криму винесли що-
найменше 160 обвинувальних постанов в адміністративних справах 
про нібито дискредитацію російської армії. 

Викрадений в Мелітополі волонтер Ярослав Жук розповів про торту-
ри. Олексію Кисельову, викраденому в Генічеську, не надали медичної 
допомоги навіть після оголошення голодування. Він заявив, що після 
викрадення його били та катували протягом 5 днів, вимагаючи, щоб 
він зізнався на камеру, ніби є керівником партизанського руху. Іри-
на Данілович заявила про те, що після затримання її били та души-
ли співробітники ФСБ. Також вона у СІЗО піддається позаплановим 
обшукам, психологічному тиску, у неї вилучають ліки та вітаміни. У 
60-річного Джеміля Гафарова у СІЗО стався серцевий напад. 

Окупаційний російський парламент Криму «націоналізував» понад 
130 об’єктів, які належать «іноземним громадянам чи недружнім дер-
жавам» До Криму вивезли експонати Херсонського краєзнавчого му-
зею. російське Товариство Червоного Хреста вкрало майно україн-
ського Товариства, яке знаходилось на території Криму. 

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 точки зору українського та міжнародного права. 
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