
ОГЛЯД СИТУАЦІЇ В КРИМУ

росія продовжує зведення захисних споруд, а також мобілізацію та 
вербування у Криму. Близько 2 тис. дітей, вивезених із Херсонської 
області, зникли у Криму. У Криму продовжується активізм проти дій 
росії. Дані людей, які засудили ракетний удар росії по житловому 
будинку в Дніпрі, були викладені у відкритий доступ. Винесено нові 
вироки. Відбулися нові політично вмотивовані затримання за кримі-
нальними та адміністративними обвинуваченнями. Продовжуються 
порушення прав кримських політичних ув’язнених. Африканська кра-
їна порушує режим невизнання та санкцій. Тривають тиск на крим-
ськотатарських активістів, порушення майнових прав та знищення 
природи Криму.

росія почала рити окопи та встановлювати загородження навколо ае-
родрому «Бельбек» під Севастополем і продовжує зводити лінії обо-
рони вздовж Перекопського перешийка та на північному сході півос-
трова. 

У Сімферополі розвісили рекламу служби у ПВК «Вагнер». У виправ-
ній колонії №1 Сімферополя росія вербує ув’язнених для війни проти 
України. У Криму оголошено набір найманців у новостворені приватні 
військові компанії «Щит» та «Русич». У Севастополі почали надходити 
виклики у військові комісаріати IT-фахівцям, фінансовим працівни-
кам та іншим фахівцям, які мали бронювання від мобілізації. У місцях 
компактного проживання кримських татар відбуваються рейди, пов’я-
зані з мобілізацією. З 20 січня російським військовим комісаріатам 
поставлено завдання поповнити втрати росії у війні проти України 
за рахунок місцевих цивільних осіб із підрозділів чорноморського 
флоту. З 24 лютого 2022 р. у Криму поховали щонайменше 255 росій-
ських військовослужбовців, більшість із яких можуть бути громадяна-
ми України. 

Повідомляється про зникнення близько 2 тис. примусово вивезених 
херсонських дітей з Євпаторії, факти сексуального насильства над 
ними та ймовірного вивезення частини дітей до Чечні як рабів. 

З початку повномасштабних бойових дій близько 20 активістів у Се-
вастополі потрапили до уваги силових структур рф у Криму. Частина 
виїхала з Криму, частина стала жертвою кримінальних переслідувань. 
У Феодосії затримали двох жінок (імена не вказані), які розписали 
автомобіль словами «Слава ЗСУ». У Криму продовжує діяти рух «Жов-
та Стрічка». Школярі в Криму намагаються протистояти російській 
військовій пропаганді. У Севастополі патріоти організували чергову 
акцію спротиву: на вулицях міста з’явилися листівки, які засуджують 
війну проти України. Телеграм-канал проросійського блогера Олек-
сандра Таліпова «Крымский СМЕРШ» почав публікувати персональні 
дані кримчан, які звинуватили російську армію у ракетному ударі по 
житловому будинку у Дніпрі 14 січня. 

Суд у Ростові-на-Дону засудив Аліма Карімова, Сейрана Муртазу, Ер-
фана Османова, Джеміля Гафарова та Сервета Газієва до 13 років 
позбавлення волі за нібито членство у Хізб ут-Тахрір. Двоє з них є 
особами похилого віку з інвалідністю. Суд на місяць збільшив термін 
ув’язнення 65-річного проукраїнського активіста Олега Приходька, 
визнавши його винним у неповазі до суду.

російські силовики внаслідок обшуків у будинках кримських татар 
затримали шістьох людей (Екрема Кроша, Османа Абдуразакова, Ай-
дера Асанова, Рефата Сейдаметова, Лемана Зекір’яєва, Халіла Мамбе-
това) за звинуваченням у нібито членстві в Хізб ут-Тахрір.  російські 
силовики затримали 34 особи, які прийшли на судове слухання у 
справі затриманих. Семеро з них відпустили, інваліду другої групи 
дали штраф у розмірі 20 тис. рублів, решту відправили під адміністра-
тивний арешт на 10-16 діб. російські силовики заарештували Ібраїма 
Асанова та жителя Севастополя за підозрою у нібито членстві в ба-
тальйоні імені Номана Челебіджихана, а також жителя Керчі за обви-
нуваченням у нібито заклику до вбивства російських військових. 

У СІЗО №2 Сімферополя, частину людей, вивезених із нових окупо-
ваних територій, продовжують утримувати без пред’явлення обвину-
вачень та доступу до адвоката. Засудженого Тимура Ялкабова етапу-
вали до в’язниці Ульянівської області росії, Еміля Зіядінова та Ленура 
Сейдаметова – у в’язницю Липецької області. Проукраїнського акти-
віста Богдана Зізу, якого обвинувачують у «вчиненні терористичного 
акту», етапували у Ростов-на-Дону. Керівництво колонії в Ульяновську 
змушує засудженого Рустема Османова прийняти російське грома-
дянство та брати участь у війні проти України.

Ерітрейське місто Массауа та окупований Севастополь підписали «до-
говір» про співпрацю. 

росія хоче продати Євпаторійський авіаремонтний завод, його акції 
виставлені на продаж. Ряд російських посадовців із Криму та Севас-
тополя вирушили працювати в окупаційні адміністрації на захопле-
них українських територіях. Окупаційна влада вирішила «націоналі-
зувати» кінотеатр IMAX в Ялті. 

Силовики масово відвідували будинки кримських татар, намагаючись 
вручити їм «попередження про неприпустимість порушення закону».

За місяць на узбережжя Севастополя викинулося щонайменше 
14 дельфінів.
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