
ОГЛЯД СИТУАЦІЇ В КРИМУ

росія продовжує зведення захисних споруд та мобілізацію в Криму. Пові-
домляється про нові вибухи на півострові. росія продовжує вивозити ді-
тей з новоокупованих територій. У Криму виник дефіцит ліків та медичних 
закладів для цивільного населення. У Криму продовжується проросійська 
пропаганда в школах та проукраїнський активізм. Нові політично вмотиво-
вані вироки, затримання, кримінальні справи та адміністративні стягнення. 
У місцях несвободи померли двоє кримських політв’язнів. Один політв’я-
зень вийшов з колонії. Продовжуються порушення майнових прав. Продов-
жується тиск на кримських татар та українців. 

росія обладнала нову військову базу на півночі Криму. Продовжується зве-
дення захисних споруд в Армянську та Джанкої. 

Повідомлялося про вибухи в Армянську та Севастополі.

росія використала близько 1200 осіб з ПВК «Вагнер», які були завербовані 
у в’язницях Криму. Водночас у Криму передбачено щонайменше 100 тисяч 
місць у медичних закладах та 30 тисяч місць на кладовищах для мобілізо-
ваних. Біля Сімферополя цілодобово спалюються трупи російських військо-
вих, внаслідок чого кремація цивільних осіб не проводиться. У Севастополі 
вперше засуджено російських військових за відмову воювати проти Украї-
ни.

росія продовжує незаконно вивозити українських дітей у Крим, а також на 
територію рф. Водночас росія засекречує дані дітей і у більшості з них є 
батьки. Стало відомо, що дітей із Запорізької області планують відправити 
«на відпочинок у Крим». За словами окупаційної адміністрації, близько 10 
тисяч дітей з новоокупованих територій уже побували у кримських таборах 
і санаторіях. Відомо про щонайменше 7 таборів у Криму, де утримуються 
вивезені діти.

Через переорієнтацію медичної системи на потреби російських військових  
у Криму зростає дефіцит ліків для цивільних осіб. Щонайменше 6 лікуваль-
них закладів у Криму були повністю або частково реквізовані під потреби 
військових шпиталів та на шкоду потребам цивільного населення.

У Криму планують читати школярам курс про війну росії проти України. Ке-
рівництво школи Севастополя вимагає від батьків, щоб вони розповідали 
дітям на домашньому навчанні про «українську агресію» проти рф, боротьбу 
з «фашизмом», біолабораторії тощо. 

У Севастополі партизани встановили український прапор над Графською 
пристанню. Рух «Жовта стрічка» в Криму перефарбовує символи «Z» у си-
ньо-жовті пісочні годинники.

«Суд» засудив Олексія Кисельова та Ігоря Халілова до 8,5 і 5 років поз-
бавлення волі відповідно за обвинуваченням у нібито участі в батальйоні 
імені Номана Челебіджихана. «Суд» виніс обвинувальний вирок стосовно 
4 Свідків Єгови: Тарас Кузьо отримав 6,5 років позбавлення волі, Петро 
Жильцов та Сергій Люлін отримали по 6 років і 1 місяцю позбавлення волі, 
Дар’я Кузьо засуджена до 3 років позбавлення волі умовно. «Суд» засудив 

соцпрацівницю Ольгу Саєнко до 2 років позбавлення волі умовно за нібито 
заклики до екстремізму через критику російської армії. Також стало відомо, 
що в січні суд у Ростові-на-Дону засудив Раїфа Февзієва до 17 років позбав-
лення волі за нібито причетність до Хізб-ут Тахрір.

ФСБ затримала в Криму одного чоловіка (ім’я не повідомляється) за підоз-
рою в нібито участі у батальйоні імені Номана Челебіджихана. Також ФСБ 
заявила про затримання проукраїнського мешканця Севастополя (ім’я не по-
відомляється), обвинуваченого у створенні «радикального» проукраїнсько-
го руху, у телеграм-каналі якого нібито публікувалися заклики до терактів. 
За доносом проросійського блогера Олександра Таліпова була затримана 
Вероніка Носонова за намальований на дитячому майданчику герб України. 
Таліпова нагородили подякою з Москви за переслідування проукраїнських 
мешканців Криму. Слідчий комітет порушив кримінальну справу проти меш-
канця Ялти за нібито повторну дискредитацію російської армії.

У місцях несвободи померли двоє кримських політичних в’язнів через ігно-
рування проблем зі здоров’ям: Костянтин Ширінг та Джеміль Гафаров.

Політв’язень Андрій Захтей вийшов з ув’язнення після 6,5 років позбавлення 
волі. Однак йому не дозволили виїхати на материкову частину України, його 
помістили у Центр тимчасового утримання іноземних громадян. 

Тимур Ялкабов та Ельдар Кантіміров були поміщені у штрафний ізолятор 
тюрми (докладніше тут і тут).

Суд у Ростові-на-Дону припинив кримінальну справу проти вбитого 11 трав-
ня 2021 року громадянина Узбекистану Набі (Аюба) Рахімова. Його тіло пе-
ребувало у морзі майже 2 роки.

У Криму «націоналізували» близько 700 активів українських фізичних осіб. 
Продажем «майна українських бізнесменів» окупаційна влада в Криму має 
намір профінансувати війну. Окупаційна влада обіцяє земельні ділянки біля 
моря всім місцевим учасникам війни проти України, включно із ув’язненими 
з ПВК «Вагнер». Водночас у Севастополі подано майже три тисячі заяв на 
землі від учасників війни.

У Судаку російські силовики провели обшук у голови регіонального медж-
лісу Ільвера Аметова. ФСБ провела обшук у будинку кримських татар Дже-
мілових у Бахчисарайському районі через пошкодження залізниці. росій-
ські силовики вручили попередження щонайменше 7 кримським татарам, 
включно з батьками двох політв’язнів та кореспондентом «Кримської солі-
дарності». російські силовики провели обшук у Галини Балабан, активістки 
колишнього Українського культурного центру. Після обшуку її оштрафували 
на 2 тисячі рублів за нібито демонстрацію екстремістської символіки через 
пост у соцмережі в 2018 році. 
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