Урядам України,
країн Європейського Союзу, Швейцарії, Норвегії,
Чорногорії, Ісландії, Албанії, Ліхтенштейну,
США, Канади, Австралії та Японії
Прокуратурі Автономної Республіки Крим

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ
4 серпня 2017 року, знехтувавши фундаментальними правами людини та нормами
міжнародного гуманітарного права, кримський окупаційний суд ухвалив вирок українцю
Володимиру Балуху. Суддя «Роздольненського районного суду» Марія Бедрицька засудила
його до 3 років і 7 місяців позбавлення волі з відбуванням у колонії-поселенні, а також до
штрафу у розмірі 10 тисяч рублів.
Переслідування Володимира Балуха є політично вмотивованим, а сам він є в’язнем
сумління, тому що перебуває за ґратами виключно через те, що мирно висловлював свої
переконання.
Отже, звертаємося до урядів країн Європейського Союзу, Швейцарії, Норвегії,
Чорногорії, Ісландії, Албанії, Ліхтенштейну, США, Канади, Австралії та Японії та
просимо запровадити персональні санкції щодо осіб, причетних до переслідування кримського
в’язня сумління Володимира Балуха, а також посилити секторальні санкції проти Російської
Федерації за брутальне систематичне порушення прав людини в Криму.
Окрім того, звертаємося до влади України та вимагаємо:
– Ефективного розслідування фактів переслідування громадянина України Володимира
Балуха із наступним притягненням до відповідальності осіб, винних у нехтуванні
правами людини та міжнародним гуманітарним правом;
– Включення громадян РФ, причетних до переслідування Володимира Балуха, до
санкційних списків порушників прав людини на території Криму;
– Підтримки родини в’язня сумління Володимира Балуха, а також усіх політичних
ув’язнених, незаконно позбавлених волі Російською Федерацією з 2014 року;
– Відпрацювання відкритих, базованих на стандартах прав людини та нормах
міжнародного гуманітарного права правових і політичних механізмів звільнення та
передачі українських політичних в’язнів на підконтрольну Україні територію.

Опис ситуації
Після окупації Криму Російською Федерацією фермер із села Серебрянка Роздольненського
району Володимир Балух неодноразово публічно демонстрував незгоду із включенням
Криму до складу РФ. На знак протесту у березні 2014 року він встановив державний прапор
України на даху власної оселі.
Де-факто влада Криму неодноразово погрожувала активістові, зокрема й кримінальним
переслідуванням. З квітня 2015 року у будинку В. Балуха було здійснено кілька незаконних
обшуків, під час яких знімали з даху його будинку та вилучали державний прапор України.
Впродовж одного з таких обшуків активіст був побитий поліцією і врешті-решт притягнений
до адміністративної відповідальності – арешту на 10 діб за «непокору вимозі співробітника
поліції» (ст. 19.3 КпАП РФ). За таке ж порушення В. Балуха пізніше вдруге притягли до
кримінальної відповідальності, засудивши у листопаді 2016 року до покарання у вигляді 320
годин примусової праці.
Попри це, Володимир Балух знову підняв український прапор на даху власної домівки, а 29
листопада 2016 року прикріпив на стіну свого будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної
Сотні» (в пам’ять про загиблих цивільних учасників протестів на Майдані Незалежності у
Києві у лютому 2014 року). Після цього у грудні 2016 року співробітники ФСБ РФ здійснили
черговий незаконний обшук у будинках активіста та його матері, зняли прапор України та
нібито «відшукали» в оселі набої та динаміт. З грудня 2016 року В. Балух незаконно перебуває
під вартою у СІЗО Сімферополя, у нього загострилися хронічні захворювання, він потребує
лікування.
Захист Володимира Балуха надав до «суду» докази невинності активіста, фальсифікації
доказів, брутальних порушень під час проведення обшуку та вчинення інших слідчих дій.
Проте «суддя» не прийняла доводів захисту, назвавши їх «непереконливими», та підтримала
сторону обвинувачення.
Ці та інші факти свідчать про фабрикацію кримінального переслідування Володимира
Балуха з політичних мотивів. Він незаконно позбавлений волі виключно через власні
переконання та публічну незгоду з діями Росії у Криму. З цієї причини де-факто влада Криму
неодноразово нехтувала по відношенню до В. Балуха правами та свободами, закріпленими
Конвенцією про захист прав людини та основних свобод, – правом на свободу та особисту
недоторканість, правом на справедливий суд, правом на свободу висловлювання думок, правом
на повагу до приватного та сімейного життя.
За відомостями, що зібрала та задокументувала Кримська правозахисна група, до незаконного
переслідування та позбавлення волі Володимира Балуха причетні не менше двадцяти
осіб, серед яких:
Співробітники «ФСБ» Криму:
1) начальник «управління ФСБ РФ по РК та м. Севастополь» Палагін Віктор, громадянин
РФ;
2) начальник «УФСБ РФ по РК та м. Севастополь» полковник Воронін Сергій,
громадянин РФ, з 1 липня 2017 призначений начальником УФСБ РФ в КабардиноБалкарській Республіці;
3) слідчий «УФСБ РФ по РК та м. Севастополь» Бруєв С.;

4) начальник «відділу УФСБ РФ по РК і м. Севастополь» (м. Красноперекопськ)
Лук’янов Олексій;
5) «старший оперуповноважений відділу УФСБ по РК та м. Севастополь у м.
Красноперекопськ» Леонов Олексій, громадянин України;
6) «оперативний співробітник УФСБ РК» Забара Денис, громадянин України.
«Судді» створених в Криму судів:
7) заступник голови «Верховного суду РК» Скляров Віктор, громадянин України;
8) «суддя Верховного суду РК» Осоченко Анатолій, громадянин України;
9) «суддя Роздольненського районного суду РК» Абєляшев Олександр, громадянин
України;
10) «суддя Верховного суду РК» Редько Галина, громадянка України;
11) «суддя Роздольненського районного суду РК» Бедрицька Марія, громадянка України.
Співробітники «прокуратури» Криму:
12) «прокурор Роздольненського району РК» Шмелев Дмитро;
13) «помічник прокурора Роздольненського району РК» Корольов Дмитро;
14) «співробітник прокуратури РК» Челпанова Олеся, громадянка України.
Співробітники «поліції та слідчого комітету» Росії в Криму:
15) «керівник Роздольненського міжрайонного слідчого відділу СК РФ по РК» Мишляєв
Артем, громадянин РФ;
16) «співробітник поліції» Бобров Євген;
17) «співробітник поліції» Лопатін Олександр, громадянин України;
18) «співробітник поліції» Коновалов А.;
19) «помічник чергового чергової частини ВМВС Росії по Роздольненському району»
Дидик В.;
20) «дізнавач ВД ВМВС Росії по Роздольненському району» Ухіна Ольга, громадянка РФ;
21) «оперуповноважений ОУР ВМВС Росії по Роздольненському району» Сорговський О.;
22) «начальник ВМВС Росії по Роздольненському району» Шуба Микола, громадянин
України;
23) «старший слідчий Роздольненського району МСВ ГСУ СК Росії по РК»
Бурнашов Сергій.

Ольга Скрипник, Кримська правозахисна група1;
Аркадій Бущенко, Українська Хельсінкська спілка з прав людини2;
Тетяна Печончик, Центр інформації про права людини3.
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