
ОГЛЯД СИТУАЦІЇ В КРИМУ

росія продовжує використовувати Крим як плацдарм для агресії 
проти материкової України. У грудні з’явилися нові політично моти-
вовані вироки, затримання та кримінальні обвинувачення. Продов-
жуються порушення прав політв’язнів. росія продовжує завдавати 
шкоди культурній спадщині Криму та використовувати освітні уста-
нови для підтримки війни проти України.
 
У Криму розпочали виробництво безпілотників для російської армії. 
У Джанкойському районі налічується близько 750 одиниць російської 
військової техніки. ПВК «Вагнер» намагається вербувати медперсо-
нал із Криму. Через переповнені морги в Мелітополі окупанти везуть 
трупи своїх військових на півострів. Жителів прибережних територій 
у селі Міжводне насильно виселяють для розміщення військових та 
будівництва оборонних споруд на пляжі. росія хоче збільшити строк 
військової служби для призовників із Криму. 
 
Українські правоохоронні органи відкрили 8 кримінальних прова-
джень за фактами 8 насильницьких зникнень, зафіксованих у період 
з 24 лютого по 30 листопада 2022 р.

З березня до середини грудня 2022 р. «суди» у Криму винесли не 
менше 165 обвинувальних постанов у адміністративних справах про 
нібито дискредитацію російської армії щодо 162 осіб (53 жінок, 109 
чоловіків). Обвинувальні постанови виносилися 75 «суддями» з 23 
«судів» на території АР Крим та м. Севастополя. Найбільшу кількість 
обвинувальних постанов було винесено у «судах» Сімферополя (39), 
Ялти (21) та Севастополя (20).
 
У Джанкойському районі були затримані Марлен та Ернест Ахаєви. 
Співробітники ФСБ майже добу приховували інформацію про їхнє 
місцезнаходження. Двоє мешканців Севастополя були затримані за 
нібито співпрацю з СБУ. російські силовики провели обшуки у близь-
ко 40 осіб в рамках переслідування Свідків Єгови, Дмитра Наухаць-
кого та Олександра Ворончихіна обвинуватили у нібито організації 
діяльності терористичної організації. Не менше 110 цивільних осіб, 
яких окупанти вивезли з Херсонської та Запорізької областей, пе-
ребувають у СІЗО Сімферополя, не менше 95 з них утримуються без 
жодних обвинувачень.
 
Насруллу Сейдалієва і Костянтина Терещенка засудили до 9 і 4 років 
позбавлення волі відповідно за нібито членство в батальйоні імені 
Номана Челебіджихана. Свідки Єгови Олександр Литвинюк та Олек-
сандр Дубовенко отримали по 6 років позбавлення волі. Раніше ви-
правданий Ернес Аметов був засуджений до 11 років позбавлення 
волі; Ірина Данилович – до 7 років та Євген Петрушин – до 12 років 
позбавлення волі.
 

Теймур Абдуллаєв перебував у тюремній лікарні з підозрою на тубер-
кульоз. Насильно вивезений із Херсонської області та засуджений у 
Криму Рустем Османов розповів про обставини його викрадення та 
катування. Громадянська журналістка Ірина Данилович та вивезений 
із Мелітополя Ярослав Жук частково втратили слух. Руслану Абду-
рахманову посилили умови утримання у СІЗО.  Стало відомо, що при 
затриманні Руслана Абдурахманова били ногами, катували електро-
струмом та погрожували відрізати статеві органи.
 
Тривають залякування активістів, поліція вручила 4 кримським тата-
рам застереження щодо неприпустимості порушення закону.
 
Окупанти готуються вивозити музейні колекції Криму до росії, у музеї 
вже завезли пакувальний матеріал. У рамках реконструкції окупанти 
завдають шкоди Бахчисарайському Ханському палацу.
 
У Криму вчителів змушують писати заяви про утримання частини за-
робітної плати на підтримку воєнних дій.
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