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Правозахисні та громадські організації серйозно стурбовані ситуацією грубих 

порушень прав людини та звертаються до вас щодо сприяння в захисті громадянина України 
- відомого українського активіста Володимира Балуха, який систематично переслідується 
окупаційною владою Криму та якого було незаконно позбавлено волі на території 
окупованого півострову. 

8 грудня 2016 року співробітники ФСБ заявилися з обшуками до села Серебрянка 
Роздольненського району Криму. Обшуки проводилися протягом 4-х годин в будинках 
проукраїнського активіста Володимира Балуха та його матері. Співробітники ФСБ зняли 
прапор України над домоволодінням Балуха, та "знайшли" на даху будинку активіста патрони 
і динаміт. Є підстави вважати, що патрони були підкинуті у ході обшуку з метою 
фальсифікації кримінальної справи проти активіста. У цей самий день Володимир Балух був 
позбавлений волі. 

12 грудня 2016 року відбудеться судове засідання щодо обрання запобіжного заходу 
до активіста в одному з окупаційних судів Криму. На даний момент відомо, що Володимир 
Балух знаходиться у Роздольненському ізоляторі тимчасового утримання. Активіста 
звинувачують у "незаконному зберіганні зброї та боєприпасів", йому загрожує позбавлення 
волі до 4 років. 

Кримінальне переслідування проти Володимира Балуха організовано саме через його 
відкриту позицію Українського громадянина. Відносно нього окупаційною владою 
неодноразово порушувалися права і свободи, закріплені в Конвенції про захист прав людини 
- право на свободу та особисту недоторканність, право на справедливий суд, право на 
захист, право на свободу вираження поглядів, право на повагу до приватного і сімейного 
життя. 

Російська Федерація в тому числі в черговий раз грубо порушила норми ст.ст. 64-67 
Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни, 
застосувавши норми свого кримінального законодавства на території Криму до громадянина 
України. 

Ми, представники правозахисних та громадських організацій, звертаємося до 
державних органів України з вимогою застосувати всі можливі правові, політичні, 
дипломатичні інструменти для звільнення громадянина України Володимира Балуха. 
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ДОВІДКА щодо активіста Володимира Балуха 

Володимир Григорович Балух, громадянин України, 1971 року народження, фермер, який проживає у 
селі Серебрянка Роздольненського району Криму. Володимир відкрито і публічно висловлював свою 
громадянську позицію про те, що включення Криму до складу Російської Федерації є незаконним. В 
знак протесту він у березні 2014 року вивісив державний прапор України на даху свого будинку. 
Представники окупаційної влади неодноразово погрожували активісту та вимагали зняти прапор. 
Після того, як численні погрози не вплинули на публічну позицію Володимира, окупаційна влада 
перейшли до переслідування українця. 

30 квітня 2015 року в будинку Володимира вперше був проведений незаконний обшук. В ході обшуку 
співробітники силових структур Росії зняли з даху і вилучили державний прапор України. 

Після обшуку Володимир Балух знову вивісив прапор України. 

14 листопада 2015 року у будинку активіста провели другий незаконний обшук з надуманих підстав. 
Співробітники поліції і в цей раз вилучили прапор України. У протоколах обох обшуків вилучення 
українських прапорів не було відображено. Обставини проведених обшуків свідчать про те, що 
справжньою метою силових структур було саме припинення дій Володимира Балуха щодо вираження 
власної проукраїнської позиції. 

Під час другого обшуку активіст заявив про незаконність дій "поліції". Після цього він був побитий і 
доставлений в Роздольненський районний відділ поліції. У той самий день Володимир Балух був 
засуджений до адміністративного арешту на 10 діб за "непокору вимозі співробітника поліції" (ст. 19.3 
КоАП РФ). 

Поки активіст відбував адміністративний арешт після побиття, проти нього всього за два дні 
порушили, провели розслідування і передали до суду нову кримінальну справу за "образу 
представника влади". 10 червня 2016 року "Роздольненський районний суд" визнав Володимира 
Балуха винним за ст. 319 КК РФ (публічна образа представника влади при виконанні посадових 
обов'язків) і засудив до покарання у вигляді 320 годин обов'язкових робіт. Таким чином, українець був 
двічі покараний за одну і ту ж дію - був позбавлений волі на 10 діб і засуджений до примусових робіт. 
Активіст заявив, що не має наміру виконувати покарання у вигляді обов'язкових робіт. В подальшому 
обов'язкові роботи були замінені на 40 діб арешту. 

Після того, як Володимир Балух відбув 10 діб арешту, він знову вивісив на даху свого будинку 
Український прапор. А 29 листопада 2016 року він розмістив на стіні свого будинку табличку «Вулиця 
Героїв Небесної сотні 18». Після цього до нього прийшов голова сільської ради Віталій Степанюк з 
погрозами звернутися до поліції. Саме ці погрози в подальшому мали наслідком незаконний арешт 
Балуха та відкриття проти нього нової кримінальної справи, про яку з тривогою повідомляємо в 
даному зверненні. 
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