
Як і де утримують 
кримських політв’язнів 
перед ув’язненням?



З початку окупації Криму у 2014 р. росія розпочала кримінальні переслідування на 
півострові. Проукраїнські та кримськотатарські активісти, правозахисники, журна-
лісти, деякі релігійні групи та всі, хто хоч якось висловлював протест проти окупації, 
опинилися в зоні ризику й досі зазнають переслідуваннь з боку окупаційної влади.

Станом на 22 серпня 2022 р., за даними КрымSOS, 147 громадян України є жертвою 
політично мотивованих кримінальних переслідувань в окупованому Криму, 135 з 
яких перебувають у місцях несвободи.

СІЗО для таких затриманих стає місцем, де вони можуть перебувати від кількох діб 
до кількох років в очікуванні вироку. Затримані, їхні захисники та родичі, а також 
омбудсмени України неодноразово заявляли про принижуючі умови утримання в 
СІЗО.

У цьому матеріалі представлено факти порушень прав людини в СІЗО, які зібрані з 
відкритих джерел, а також у рамках моніторингу умов утримання в місцях несвобо-
ди, що проводиться КримSOS. Для підготовки матеріалу обрані ті СІЗО, у які найчас-
тіше потрапляють потерпілі від політично вмотивованих переслідувань.

Ця інформація буде корисна правозахисним організаціям, державним органам 
України та міжнародним організаціям у підготовці своїх матеріалів для моніторин-
гу та відстеження ситуації з політично вмотивованими переслідуваннями громадян 
України в окупованому Криму.

Будь ласка, посилайтеся на КримSOS під час використання цієї інформації.

Під час підготовки матеріалу ми зіткнулися з труднощами у пошуку інформації 
щодо самих СІЗО. Не виключено, що можуть існувати факти порушення прав у СІЗО, 
які нам поки що невідомі. Враховуючи це, якщо ви можете доповнити цей матеріал 
або якщо маєте інші дані, повідомте, будь ласка, нам на е-mail: help@krymsos.com.

Документ підготували: Олесь Лисичкін, Євгеній Ярошенко

ГО «КримSOS»

2022
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ФКУ Слідчий ізолятор №1 ГУФСВП росії 
по Ростовській області

344022, м. Ростов-на-Дону, вул. Максима Горького, 219

Балакшеєв Анатолій Анатолійович (рос. Балакшеев Анатолий 
Анатольевич), з 25.01.2021

Торопцов Михайло Юрійович (рос. Торопцов Михаил Юрьевич, 
керівник до 25.01.2021

Гур’янов Максим Юрійович (рос. Гурьянов Максим Юрьевич), ке-
рівник до 10.07.2020)

Витовтов Анатолій Сергійович (рос. Вытовтов Анатолий Сергее-
вич), керівник до 17.01.2020

Єрошенко Микола Миколайович (рос. Ерошенко Николай Нико-
лаевич), керівник до 09.12.2019

Глейзер Олексій Леонідович (рос. Глейзер Алексей Леонидович), 
керівник до 25.10.2018

729 місць

Установа існує з 1768 р.

Адреса

Начальник

Ліміт наповнення

Попередні начальники

https://www.google.com/maps/place/%D1%83%D0%BB.+%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,+219,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F,+344022/@47.2296617,39.7271429,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40e3b9a1693230e1:0xb66f80fd75cd5a32!8m2!3d47.2296617!4d39.7271429
https://www.audit-it.ru/contragent/1026103162007_fku-sizo-1-gufsin-rossii-po-rostovskoy-oblasti
https://fsin.ru/colony/rostovskaia-oblast/fku-sizo-1-gufsin-rossii-po-rostovskoi-oblasti
https://www.audit-it.ru/contragent/1026103162007_fku-sizo-1-gufsin-rossii-po-rostovskoy-oblasti
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ФКУ Слідчий ізолятор №2 ГУФСВП росії  
по Ростовській області

347910, м. Таганрог, вул. Леніна, 175

Боднар Геннадій Анатолійович (рос. Боднар Геннадий Анатолье-
вич), з 14.09.2021

Бабаян Артур Олександрович, (рос. Бабаян Артур Александро-
вич), керівник до 14.09.2021

Власс В’ячеслав Леонідович (рос. Власс Вячеслав Леонидович), 
керівник до 13.07.2021

442 місця

Будівництво здійснювалося у 1859-1870 роках. Спочатку будівлю 
було розраховано на 100 ув’язнених. Розрахункова норма устано-
ви за час існування ніколи не витримувалася і доходила в деякі 
роки до 350 осіб.

Адреса

Начальник

Ліміт наповнення

Попередні начальники

https://www.google.com/maps/place/%D0%A4%D0%9A%D0%A3+%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%E2%84%962+%D0%93%D0%A3%D0%A4%D0%A1%D0%98%D0%9D+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8/@47.2293567,38.9046245,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40e157fdad499885:0x8fae34f2a3f08e1f!8m2!3d47.2293567!4d38.9068132
https://www.audit-it.ru/contragent/1026102575377_fku-sizo-2-gufsin-rossii-po-rostovskoy-oblasti
https://fsin.ru/colony/rostovskaia-oblast/fku-sizo-2-gufsin-rossii-po-rostovskoi-oblasti
https://www.audit-it.ru/contragent/1026102575377_fku-sizo-2-gufsin-rossii-po-rostovskoy-oblasti
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ФКУ Слідчий ізолятор №3 ГУФСВП росії  
по Ростовській області

346408, м. Новочеркаськ, вул. Українська, 1

Ковальов Іван Миколайович (рос. Ковалев Иван Михайлович), з 
17.08.2022

Колганов Иван Николаевич (рос. Колганов Александр Юрьевич, 
до 17.08.2022

1655 місць

До 2003 р. функціонував як в’язниця, потім установа була повністю 
перепрофільована під слідчий ізолятор. У 2005–2006 роках в уста-
нові було введено у функціонування режимний корпус № 6 з лімі-
том наповнення 500 місць.

Адреса

Начальник

Ліміт наповнення

Попередні начальники

https://www.google.com/maps/place/Fku+Sizo-3+Gufsin+Rossii+Po+Rostovskoy+Oblasti/@47.3967679,40.0739086,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40e2494c31e80f37:0xa699560e67dc7cca!8m2!3d47.3967679!4d40.0760973
https://www.audit-it.ru/contragent/1026102218394_fku-sizo-3-gufsin-rossii-po-rostovskoy-oblasti
https://fsin.ru/colony/rostovskaia-oblast/fku-sizo-3-gufsin-rossii-po-rostovskoi-oblasti
https://www.audit-it.ru/contragent/1026102218394_fku-sizo-3-gufsin-rossii-po-rostovskoy-oblasti
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ФКУ Слідчий ізолятор №4 ГУФСВП росії  
по Ростовській області

346519, м. Шахти, п. Кірпічний

Степаненко Микола Валерійович (рос. Степаненко Николай Ва-
лерьевич), з 13.04.2022

Єсауленко Олександр Олександрович (рос. Есауленко Александр 
Александрович), керівник до 13.04.2022

Калінін Євгеній Миколайович (рос. Калинин Евгений Николае-
вич), керівник до 13.03.2018

389 місць

Слідчий ізолятор №4 один із наймолодших у ГУФСВП росії по Ро-
стовській області. У 2010 р. здійснено капітальний ремонт системи 
опалення режимних корпусів, перехідних коридорів, ангару для 
прийому спецтранспорту через новий КПП.

Адреса

Т.в.о. начальника

Ліміт наповнення

Попередні начальники

https://www.google.com/maps/place/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F/@47.743876,40.0803862,22591m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x40e21158564f1519:0xd5df22ad04a082c4!8m2!3d47.7086074!4d40.216038
https://www.audit-it.ru/contragent/1066155002210_fku-sizo-4-gufsin-rossii-po-rostovskoy-oblasti
https://fsin.ru/colony/rostovskaia-oblast/fku-sizo-4-gufsin-rossii-po-rostovskoi-oblasti
https://www.audit-it.ru/contragent/1066155002210_fku-sizo-4-gufsin-rossii-po-rostovskoy-oblasti
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ФКУ Слідчий ізолятор №5 ГУФСВП росії  
по Ростовській області

344064, м. Ростов-на-Дону вул. Тунельна, 4

Лазаренко Павло Сергійович ( рос. Лазаренко Павел Сергеевич),  
з 25.12.2020

Хакієв Магомед Багауддінович(рос. Хакиев Магомед Багауддино-
вич), керівник до 15.12.2020

Чумаченко Андрій Геннадійович (рос. Чумаченко Андрей Ген-
надьевич, керівник до 29.05.2020

Комісарів Микита Олександрович (рос. Комиссаров Никита Алек-
сандрович), керівник до 16.04.2019

Витовтов Анатолій Сергійович (рос. Вытовтов Анатолий Сергее-
вич), керівник до 15.10.2018

Лях Олександр Олександрович (рос. Лях Александр Александро-
вич), керівник до 15.08.2018

392 місця

Заснований у 2006 році як «приміщення, що функціонують у ре-
жимі слідчого ізолятора» (відповідно до Наказу Мін’юсту росії від 
28.11.2006 р. № 350 від 14.06.2005 № 86.) На даний час отримав ста-
тус слідчого ізолятора. Протягом 2010 р. в установі ФКУ СІЗО-5 
ГУФСВП росії по Ростовській області проводилася робота з при-
ведення об’єктів у відповідність до вимог.

Адреса

Начальник

Ліміт наповнення

Попередні начальники

https://www.google.com/maps/place/%D0%A4%D0%9A%D0%A3+%D0%A1%D0%98%D0%97%D0%9E-5+%D0%93%D0%A3%D0%A4%D0%A1%D0%98%D0%9D+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8/@47.2575987,39.6838937,519m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x40e3b867d33e43ff:0x1e07c60470753d3d!2z0KLQvtC90L3QtdC70YzQvdCw0Y8g0YPQuy4sINCg0L7RgdGC0L7Qsi3QvdCwLdCU0L7QvdGDLCDQoNC-0YHRgtC-0LLRgdC60LDRjyDQvtCx0LsuLCDQoNC-0YHRltGP!3b1!8m2!3d47.2542339!4d39.6837365!3m4!1s0x40e3b8697ccc8531:0x9433120756dddd0c!8m2!3d47.2580983!4d39.6886799
https://www.audit-it.ru/contragent/1096165001020_fku-sizo-5-gufsin-rossii-po-rostovskoy-oblasti
https://fsin.ru/colony/rostovskaia-oblast/fku-sizo-5-gufsin-rossii-po-rostovskoi-oblasti
https://www.audit-it.ru/contragent/1096165001020_fku-sizo-5-gufsin-rossii-po-rostovskoy-oblasti


10СІЗО, в які найчастіше поміщають осіб, переслідуваних за політичними мотивами

ФКУ Слідчий ізолятор №1 «УФСВП росії  
у Республіці Крим та м. Севастополі»

295006, Автономна Республіка Крим (тимчасово окупована рф), 
м. Сімферополь, бул. Леніна, 4

Синюков Петро Валерійович (рос. Синюков Петр Валерьевич),  
з 11.03.2021

Бережний Сергій Володимирович (рос. Бережной Сергей Влади-
мирович), керівник до 11.03.2021

747 місць

ФКУ СІЗО-1 у Сімферополі введено в експлуатацію у 1803 році.  
Є єдиним слідчим ізолятором на території Кримського півострова.

Ліміт наповнення

Адреса

Начальник

Попередні начальники

https://fsin.ru/colony/respublika-krym/fku-sizo-1-ufsin-rossii-po-respublike-krym-i-g-sevastopol
https://www.google.com/maps/place/Simferopol'skiy+Sledstvennyy+Izolyator+1/@44.958594,34.0851542,743m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x40eaddea9a56f337:0xc864df536560d3b8!2z0LHRg9C7LiDQm9C10L3QuNC90LAsIDQsINCh0LjQvNGE0LXRgNC-0L_QvtC70Yw!3b1!8m2!3d44.958594!4d34.0873429!3m4!1s0x40eadd1c2891f1c9:0x9b55b12e04f289f9!8m2!3d44.9578478!4d34.0865269
https://www.audit-it.ru/contragent/1149102002389_fku-sizo-1-ufsin-rossii-po-respublike-krym-i-g-sevastopolyu
https://www.audit-it.ru/contragent/1149102002389_fku-sizo-1-ufsin-rossii-po-respublike-krym-i-g-sevastopolyu-rostovskoy-oblasti
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Перевантаженість
У федеральній цільовій програмі «Розвиток кримінально-виконавчої 
системи (2018-2026 роки)»1 вказано: 

«У 2015-2017 роках максимальна чисельність підозрюваних та обви-
нувачених в окремі періоди часу перевищувала ліміт наповнення 
слідчих ізоляторів, а в деяких суб’єктах російської федерації (Москві, 
Московській області, Ростовській області та інших) перевищення ста-
новило від 600 до 2000 осіб, або від 23 до 56%, що вказує на необхід-
ність створення додаткових місць у слідчих ізоляторах».

При цьому програмою не було заплановано ні будівництво нових, ні ре-
конструкція СІЗО, що є в Ростові-на-Дону.

Проблема перевищення ліміту Ростовських СІЗО була відображена у 
доповіді уповноваженого з прав людини щодо ростовської області:

«Наприклад, у СІЗО-1, як і у 2016 році, не вдалося скоротити ліміт уста-
нови. На момент перевірки в установі містився 881 підозрюваний, об-
винувачений та засуджений, які розміщувалися у 149 камерах (ліміт 
наповнення установи — 729 осіб). А в СІЗО-2 при обході камер встанов-
лено, що адміністрацією установи, як і раніше, порушується встановле-
ний Мін’юстом РФ ліміт наповнення слідчого ізолятора (442 особи). У 
день перевірки у слідчому ізоляторі утримувалося 513 осіб (переліміт 71 
особа). Найскладніша ситуація спостерігалася у СІЗО-5. На момент пе-
ревірки у слідчому ізоляторі утримувалася 551 особа, за норми напов-
нення — 392 особи. У камері №8, обладнаній 10 ліжками, утримувалися 
16 осіб, що не дозволило 6 кожного з них забезпечити індивідуальними 
спальними місцями. У цій камері на одну особу припадає 2,5 квадрат-
них метрів, за норми не менше 4 квадратних метрів. У камері №6 за 
наявності 10 ліжок було розміщено 14 осіб (4 особи були не забезпечені 
індивідуальними спальними місцями…)»2.

Недотримання права на здоров’я
У лікувальних закладах ФСВП росії на території Ростовської області іс-
нує кадровий голод на всі медичні спеціальності.3

«…у МЧ-13 (СІЗО-2) більше року не було лікаря терапевта, а у МЧ-3, яка 
обслуговує ВК-2 та СІЗО-5, більше року залишалася вакантною посада 
лікаря-терапевта, і на дві установи працював лише один терапевт на 
0,5 ставки, не було лікаря загальної гігієни, був відсутній лікар-дерма-

1  Постанова уряду російської федерації від 6 квітня 2018 року N 420 “Про федеральну цільову програму «Розвиток кримі-
нально-виконавчої системи (2018-2026 роки)».
2 Доповідь про дотримання прав людини та діяльності уповноваженого з прав людини у Ростовській області у 2017 році, 
м. Ростов-на-Дону, 2018 рік
3 Аналіз звернень громадян щодо дотримання прав на території області у 2021 році, Уповноважений з прав людини у Ро-
стовській області
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товенеролог, понад рік не заміщалася вакантна посада рентгенолабо-
ранта.

Нині [прим. – 2021 рік] у МЧ-3 (ВК-2 та СІЗО-5) протягом тривалого часу 
немає начальника медчастини, немає одного терапевта, фельдшера, 
медичної сестри та фармацевта.

У МЧ-5 та здоровпункті МЧ-5, які обслуговують ВК-9 та СІЗО-4, також 
тривалий час немає терапевтів та психіатра.

Особливу тривогу викликає укомплектованість спеціалістами МЧ №14, 
яка обслуговує СІЗО-3. У медичній частині, де за штатом 6 лікарів та 
20  — середній медперсонал протягом тривалого часу немає началь-
ника медчастини, а також терапевта, хірурга, психіатра, стоматолога 
(працює лише лікар-рентгенолог). Вакантні також ставки фельдше-
ра-лаборанта, фармацевта та медичної сестри».

Багатьом ув’язненим не надається належної медичної допомоги.

Так, за минулий рік (червень 2021 — червень 2022) у СІЗО Ростовської 
області було виявлено такі порушення права на здоров’я:

У Меджита Абдурахманова виявлено м’язову недостатність, він скар-
житься на постійні болі в спині, через що не може самостійно пересу-
ватися. Сервету Газієву вже вп’яте з березня 2020 р. викликали швидку 
допомогу в зал суду через напади гострого панкреатиту. Шабану Уме-
рову так само викликали швидку допомогу прямо в суд. Джеміль Га-
фаров переніс інфаркт на тлі ниркової недостатності. У Рустема Сейт-
меметова погіршився зір у СІЗО, проте йому не надали кваліфікованої 
допомоги. Олег Приходько скаржиться, що в нього набрякають ноги та 
непокоїть стан деяких внутрішніх органів. Зекір’ї Муратову досі не ор-
ганізовано медико-санітарну експертну комісію для продовження гру-
пи інвалідності.

Сервет Газієв переніс мікроінсульт. У Зекір’ї Муратова підозра на пне-
вмонію. У Османа Сейтумерова біль у попереку, його зір стрімко погір-
шується. Рустем Сейтмеметов скаржиться на набряклість ніг. У Серве-
ра Мустафаєва проблеми із зором та зубами. Стан здоров’я Джеміля 
Гафарова погіршився через ниркову недостатність та загострення хро-
нічних захворювань.

Джеміль Гафаров після перебування у тюремній лікарні все ще не от-
римує належної медичної допомоги. Сервет Газієв не зміг брати участь 
у судовому засіданні через судинну лицьову невропатію. У Зекір’ї Мура-
това діагностовано COVID-19 та двосторонню пневмонію.

Зекір’я Муратов шпиталізований через гіпертонію. Різа та Енвер Оме-
рови перехворіли COVID-19 в СІЗО.

Джемілю Гафарову, який страждає від ниркової недостатності, не на-
дається медична допомога. Енвер Омеров потребує хірургічного втру-
чання для лікування гострого хронічного захворювання. Сервету Газієву 
знову викликали швидку під час засідання суду.

Червень 2021

Липень 2021

Серпень 2021

Вересень 2021

Жовтень 2021

https://crimean-solidarity.org/news/2021/06/21/u-polituznika-medzhita-abduraxmanova-vyyavlena-myshechnaya-nedostatochnost-mediki-naznachili-kurs-lecheniya-1343
https://ru.krymr.com/a/news-krym-zdorvie-medzhita-abdurahmnova-uhudshilos/31294703.html
https://krymsos.com/ru/neskinchenni-boli-politvyaznyu-servetu-gaziyevu-vzhe-vpyate-vyklykaly-shvydku-do-sudu/
https://crimean-solidarity.org/news/2021/06/15/shabanu-umerovu-vyzyvali-skoruyu-pomoshh-na-zasedanie-medicinskaya-pomoshh-v-sizo-emu-ne-okazyvaetsya-1342
https://crimean-solidarity.org/news/2021/06/15/shabanu-umerovu-vyzyvali-skoruyu-pomoshh-na-zasedanie-medicinskaya-pomoshh-v-sizo-emu-ne-okazyvaetsya-1342
https://krymsos.com/politvyazen-dzhemil-gafarov-perezhyv-infarkt-jogo-gospitalizovano/
https://krymsos.com/politvyazen-dzhemil-gafarov-perezhyv-infarkt-jogo-gospitalizovano/
https://ua.krymr.com/a/news-krym-sud-seytmemetov/31313396.html
https://ua.krymr.com/a/news-krym-sud-seytmemetov/31313396.html
https://crimeahrg.org/uk/zdorovya-olega-prihodka-mozhe-sutt%d1%94vo-pogirshitisya-pid-chas-etapuvannya-konsul/ 
https://crimean-solidarity.org/news/2021/06/08/krymskij-tatarin-s-invalidnostyu-ostanetsya-pod-strazhej-po-resheniyu-apellyacionnogo-suda-1312
https://crimean-solidarity.org/news/2021/06/08/krymskij-tatarin-s-invalidnostyu-ostanetsya-pod-strazhej-po-resheniyu-apellyacionnogo-suda-1312
https://crimean-solidarity.org/news/2021/07/08/u-letnego-serveta-gazieva-vizualnye-priznaki-mikroinsulta-mediki-sizo-schitayut-chto-on-zdorov-1390
https://crimean-solidarity.org/news/2021/07/29/zekirya-muratov-popal-v-tyuremnuyu-bolnicu-s-podozreniem-na-pnevmoniyu-1433
https://ru.krymr.com/a/news-krym-prodlenie-aresta-figorantam-dela-hizb-ut-tahrir/31346765.html
ttps://ua.krymr.com/a/news-krym-prodovzhennia-areshtu-fihurantam-spravy-khizb-ut-takhrir/31347045.html
https://crimean-solidarity.org/news/2021/07/01/server-mustafaev-nas-pytayutsya-ogranichit-v-oznakomlenii-s-materialami-dela-1364
https://crimean-solidarity.org/news/2021/07/01/server-mustafaev-nas-pytayutsya-ogranichit-v-oznakomlenii-s-materialami-dela-1364
https://crimean-solidarity.org/news/2021/07/06/binty-v-balande-i-palata-na--chelovek-dzhemil-gafarov-proxodit-lechenie-v-tyuremnoj-bolnice--1375
https://crimean-solidarity.org/news/2021/07/06/binty-v-balande-i-palata-na--chelovek-dzhemil-gafarov-proxodit-lechenie-v-tyuremnoj-bolnice--1375
https://crimean-solidarity.org/news/2021/08/11/dzhemilya-gafarova-vernuli-v-sizo-no-on-vse-eshhe-ne-poluchaet-nadlezhashhej-medicinskoj-pomoshhi-1459
https://crimean-solidarity.org/news/2021/08/26/servet-gaziev-ne-smog-uchastvovat-v-sudebnom-zasedanii-izza-sosudistoj-licevoj-nevropatii-1492
https://crimeahrg.org/uk/perebuvannya-v-sizo-zagrozhu%D1%94-zhittyu-zekir%D1%97-muratova-advokatka/
https://crimeahrg.org/uk/perebuvannya-v-sizo-zagrozhu%D1%94-zhittyu-zekir%D1%97-muratova-advokatka/
https://krymsos.com/u-politvyaznya-zekiryi-muratova-pogirshyvsya-stan-zdorovya-jogo-znovu-vidpravlyat-do-tyuremnoyi-likarni/
https://ctrcenter.org/uk/news/7185-koronavirus-u-rosijskih-sizo
https://ctrcenter.org/uk/news/7185-koronavirus-u-rosijskih-sizo
https://crimean-solidarity.org/news/2021/11/19/politzaklyuchennyj-s-invalidnostyu-dzhemil-gafarov-vryad-li-protyanu-i-polgoda-bez-dializa-1714
https://crimean-solidarity.org/news/2021/11/23/konsul-ukrainy-posetil-osuzhdennyx-iz-belogorskoj-gruppy-enver-omerov-nuzhdaetsya-v-pomoshhi-xirurga-1721
https://krymsos.com/politvyaznyu-servetu-gaziyevu-vyklykaly-shvydku-do-zaly-sudu-i-zmushuvaly-zvertatys-do-suddiv-rosijskoyu/
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Джемілю Гафарову, який страждає на ниркову недостатність, не нада-
ється медична допомога. Енвер Омеров потребує хірургічного втручан-
ня задля лікування гострого хронічного захворювання. 

Тофік Абдулгазієв за час перебування в ізоляторі переніс зараження 
крові через укуси клопів. Джеміль Гафаров повідомив, що не отримує 
належного лікування. 

У Джеміля Гафарова стабільно погіршується здоров’я, але йому все 
ще не надається медична допомога. Рустему Сейтмеметову й Осману 
Сейтумерову необхідний огляд офтальмолога, а Сейрана Салієва тур-
бує сильний кашель після невідомої перенесеної хвороби.

У Азамата Еюпова в СІЗО погіршилося здоров’я — посилилася ішемічна 
хвороба. Сейтвелі Сейтабдієву викликали швидку допомогу в зал суду 
через нездужання та підозру на коронавірус. 

Джеміль Гафаров не може повноцінно брати участь у судовому про-
вадженні через стан здоров’я.

У Азамата Еюпова ознаки інсульту або мікроінсульту. Рустем Таїров пе-
ребуває у тюремній лікарні з невідомим діагнозом.

У Раїфа Февзієва за рік перебування у СІЗО почалися проблеми з тис-
ком, серцево-судинною системою, підшлунковою системою, ШКТ, а та-
кож нервовою системою. У Джеміля Гафарова діагностували гіпер-
тонічну хворобу, його госпіталізували в тюремну лікарню. Азамату 
Еюпову діагностували остеохондроз у СІЗО, при цьому йому не надаєть-
ся належна медична допомога.

Подібне ставлення з боку адміністрації СІЗО не лише впливає на здо-
ров’я політичних в’язнів, а й, як наслідок, обмежує їхню можливість 
представляти свої інтереси в суді. Так, наприклад, у квітні 2021 року, 
Фарход Базаров не зміг прибути на засідання через біль у нирках, а в 
травні 2021 року, Меджита Абдурахманова через критичний біль у спи-
ні та хребті, проти його волі, на ношах принесли в суд для участі у засі-
данні.

Наведені вище дані, на жаль, підтверджуються і результатами моніто-
рингу умов утримання політичних ув’язнених у СІЗО Сімферополя та 
Ростовської області, проведеного КримSOS. Так, згідно з даними моніто-
рингу, отриманими за останній рік, можна констатувати, що питання по-
гіршення здоров’я політичних в’язнів та ненадання медичної допомоги 
залишаються критичними:

• неможливість провести обстеження та отримати консультацію вузь-
ких фахівців,

• неналежне надання стоматологічної допомоги,

• неможливість проведення якісного та своєчасного лікування,

• недотримання дієти, своєчасного отримання ліків.

Листопад 2021 

Грудень 2021

Січень 2022

Лютий 2022 

Березень 2022 

Травень 2022 

Червень 2022 

https://crimean-solidarity.org/news/2021/11/19/politzaklyuchennyj-s-invalidnostyu-dzhemil-gafarov-vryad-li-protyanu-i-polgoda-bez-dializa-1714
https://crimean-solidarity.org/news/2021/11/23/konsul-ukrainy-posetil-osuzhdennyx-iz-belogorskoj-gruppy-enver-omerov-nuzhdaetsya-v-pomoshhi-xirurga-1721
https://crimean-solidarity.org/news/2021/12/01/sud-prodlil-arest-politzaklyuchennym-vtoroj-simferopolskoj-gruppy-na--mesyaca-1752
https://crimean-solidarity.org/news/2021/12/02/vtoraya-simferopolskaya-gruppa-tajnyj-svidetel-odnovremenno-figuriruet-v-dvux-protokolax-doprosa-1759
https://crimean-solidarity.org/news/2022/01/26/vse-chto-mozhno-oni-narushili-advokat-o-medicinskoj-pomoshhi-politzaklyuchennomu-dzhemilyu-gafarovu-1889
https://krymsos.com/figuranty-1-yi-ta-2-yi-bahchysarajskyh-grup-potrebuyut-medoglyadu-genkonsul-ukrayiny-v-rostovi-na-donu/
https://krymsos.com/figuranty-1-yi-ta-2-yi-bahchysarajskyh-grup-potrebuyut-medoglyadu-genkonsul-ukrayiny-v-rostovi-na-donu/
https://krymsos.com/figuranty-1-yi-ta-2-yi-bahchysarajskyh-grup-potrebuyut-medoglyadu-genkonsul-ukrayiny-v-rostovi-na-donu/
https://krymsos.com/ru/figuranty-1-yi-ta-2-yi-bahchysarajskyh-grup-potrebuyut-medoglyadu-genkonsul-ukrayiny-v-rostovi-na-donu/
https://crimean-solidarity.org/news/2022/02/02/advokat-rasskazal-ob-uxudshenii-zdorovya-letnego-politzaklyuchennogo-azamata-eyupova-v-sizo-1914
https://crimean-solidarity.org/news/2022/02/03/sejtveli-sejtabdievu-vyzvali-v-sud-skoruyu-pomoshh-mediki-priznali-ego-zdorovym-bez-pcrtesta-1918
https://crimean-solidarity.org/news/2022/03/30/dzhemil-gafarov-zayavil-chto-uchastvuet-v-sudebnyx-zasedaniyax-iz-poslednix-sil-2056
https://crimean-solidarity.org/news/2022/05/25/u-azamata-eyupova-priznaki-insulta-ili-mikroinsulta--peredal-ego-sokamernik-ruslan-sulejmanov-2161
https://crimean-solidarity.org/news/2022/05/25/rustem-tairov-naxoditsya-v-tyuremnoj-bolnice-rostovanadonu-tochnyj-diagnoz-neizvesten-2162
https://ua.krymr.com/a/news-krym-raif-fevziev-pohirshennia-stanu-zdorovia-v-rosiyskomu-uviaznennia/31906774.html
https://ctrcenter.org/uk/news/7822-u-politv-yaznya-dzhemilya-gafarova-diagnostuvali-gipertonichnu-hvorobu
https://crimean-solidarity.org/news/2022/06/06/azamatu-eyupovu-diagnostirovali-osteoxondroz-v-sizo-on-volochit-nogu-i-s-trudom-razgovarivaet-2182
https://crimean-solidarity.org/news/2022/06/06/azamatu-eyupovu-diagnostirovali-osteoxondroz-v-sizo-on-volochit-nogu-i-s-trudom-razgovarivaet-2182
https://crimean-solidarity.org/news/2021/04/13/farxod-bazarov-ne-smog-pribyt-na-zasedanie-izza-pristupa-v-pochkax-sudebnyj-process-otlozhen-1144?fbclid=%20IwAR2640TXf1hr5IxLAVtvEN-r33WdmAwlH9TsFyAzNAWvJsqN17izJPv_Jng
https://crimean-solidarity.org/news/2021/05/24/na-nosilkax-prinesli-v-sud-advokat-trebuet-predostavit-medicinskuyu-pomoshh-medzhitu-abduraxmanovu-1268
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Технічний стан будівель
Віце-президент російського підрозділу Міжнародного комітету захисту 
прав людини Іван Мельников заявив, що два найстаріших СІЗО Ростов-
ської області (СІЗО-1 та СІЗО-2) непридатні для утримання в них ув’язне-
них. Будівля СІЗО-1 зведена ще 1768 р., а склепіння будівлі СІЗО-2 можуть 
обрушитися будь-якої миті і ув’язнені постійно оскаржують якість води 
тощо: 

“... надходили скарги на загрози обвалення та вологість у камерах, на 
жахливу якість води: іноді вона йде з накопичувальних баків, де мул, 
слимаки. Карцери розташовані в підвальних приміщеннях, які вико-
ристовувалися свого часу для розстрілів. Були скарги і на холод у ка-
мерах, часом такий, що люди змушені спати не лише в одязі, а й у взут-
ті.»

Такий стан будівель призводить до антисанітарії та захворювань. За да-
ними моніторингу умов утримання, проведеного КримSOS, ув’язнені 
повідомляють, що не мають можливості регулювати освітлення примі-
щення – світло увімкнено цілодобово, навіть уночі4.

Рустем Емірусеїнов, Ескендер Абдулганієв та Арсен Абхаїров після 
етапування у СІЗО Новочеркаська (СІЗО-3) розповіли про жахливі умови 
утримання: холодно і сиро, на стінах грибок, унітаз зламаний навпіл.

Наприклад, за словами тодішнього омбудсмена України Людмили Дені-
сової:

«У СІЗО-1 міста Ростова-на Дону, де незаконно утримуються 33 україн-
ських політв’язнів, через порушення санітарних норм, стався спалах 
коронавірусної інфекції та корости — небезпечного захворювання шкі-
ри. Про це стало відомо від адвоката українських громадян».

Інвер Бекіров, Арсен Джеппаров, Наріман Мемедемінов, що містили-
ся у «ФКУ СІЗО-4 ГУФСВП Росії по Ростовській області», а також Рефат 
Алімов, Енвер Сейтосманов, Узеїр Абдуллаєв (СІЗО-2) скаржилися на 
недотримання температурного режиму, санітарно-гігієнічних норм, від-
сутність примусової вентиляції повітря та недостатній рівень природно-
го освітлення в камерах.

Крім того, місця позбавлення волі в Ростовській області посідають чет-
верте місце серед регіонів росії щодо захворюваності на «туберкульоз» / 
«активний туберкульоз». Так, згідно з даними дослідження Благодійного 
фонду «Потрібна допомога» за 2021 рік:

4 Умови утримання кримських політв’язнів. Огляд справ. КримSOS, 2021 https://krymsos.com/analitychnyj-zvit-umovy-
utrymannya-krymskyh-politvyazniv-oglyad-sprav/

https://www.rostov.kp.ru/online/news/4354043/
https://crimea.suspilne.media/ru/news/2701
https://crimea.suspilne.media/ru/news/2701
https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/upovnovazhenij-v-sizo-1-rostova-na-donu-de-nezakonno-utrimuyetsya-33-ukrayinski-politvyazni-stavsya-spalah-koronavirusu-ta-korost
https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/upovnovazhenij-v-sizo-1-rostova-na-donu-de-nezakonno-utrimuyetsya-33-ukrayinski-politvyazni-stavsya-spalah-koronavirusu-ta-korost
https://m.facebook.com/denisovaombudsman/photos/a.708811965858222/3432869393452452/?type=3&theater&_rdr
https://krymsos.com/analitychnyj-zvit-umovy-utrymannya-krymskyh-politvyazniv-oglyad-sprav/
https://krymsos.com/analitychnyj-zvit-umovy-utrymannya-krymskyh-politvyazniv-oglyad-sprav/


16Умови утримання у СІЗО Ростовської області

«Найсерйозніша ситуація, згідно з офіційною статистикою, у Свердлов-
ській області (760 осіб), Приморському краї (543 особи), Ростовській об-
ласті (525 осіб), Алтайському краї (483 особи) та в Самарській області 
(460 осіб).»5

Харчування
Політичні ув’язнені та їхні захисники неодноразово скаржилися на 
якість їжі.

Відомо про випадки, коли адміністрація свідомо морить ув’язнених го-
лодом.

Так, під час візиту Генконсула України у Ростові-на-Дону у СІЗО-3 Ново-
черкаська, ув’язнені поскаржилися йому на якість їжі та регулярну пода-
чу свинини у раціоні.

Також адвокат Едема Смаїлова повідомляв, що його клієнт не отримує 
гарячого харчування у дні судових засідань, а сухі пайки, які йому вида-
валися, були прострочені. При цьому, коли журналісти та адвокати за-
фіксували прострочену дату пайку, продукти почали перекладати у по-
ліетиленовий пакет без маркування. Також 9-10 вересня 2020 року, коли 
проходили судові засідання щодо «другої Бахчисарайської групи спра-
ви Хізб ут-Тахрір», фігурантів добу не забезпечували харчуванням.

У Ростовську область етапується багато кримських мусульман.

Кримським татарам Осману Аріфмеметову, Яшару Муедінову, Русла-
ну Сулейманову, Рустему Шейхалієву та Енверу Аметову у перерві су-
дового засідання видали сухпайки з додаванням свинного жиру.

Однією з причин може бути вкрай низький рівень витрат на утримання 
ув’язнених у Росії. Так, згідно зі звітом Ради Європи «Prison Populations 
SPACE I – 2020», середня сума на день на утримання під вартою у Росії 
становить 2.8 євро. Це найнижчий рівень витрат на утримання ув’язне-
них у Європі, який у 23 рази нижчий від медіанного рівня витрат по кра-
їнах Європи.

Психологічний та фізичний тиск, тортури
Застосування тортур до ув’язнених у російській пенітенціарній системі 
описано у дослідженні КримSOS «Енциклопедія репресій в окуповано-
му Криму». 

Оприлюднення матеріалів тортур у Ростовських та Саратовських МПВ 
показало системність цієї практики.

5 Відкритість інформації про місця позбавлення волі у Росії. Оцінка масштабу проблеми на підставі доступних статистич-
них даних, 2020 р. Дослідження Благодійного фонду «Нужна помощь» для публікації на інформаційній платформі «Если быть 
точным» (tochno.st) Москва, 2021.

https://crimea.suspilne.media/ua/news/7055
https://graty.me/news/krymskim-tataram-kotoryh-sudyat-v-rossii-po-delu-hizb-ut-tahrir-vydayut-v-sizo-prosrochennye-suhpajki-zashhita-obratilas-s-zhalobami-v-nadzornye-vedomstva/
https://krymsos.com/ru/oglyad-sytuacziyi-v-krymu-veresen-2020/
https://crimean-solidarity.org/news/2021/03/30/musulmanam-iz-kryma-v-pereryve-sudebnogo-zasedaniya-vydali-suxpajki-s-dobavleniem-svinogo-zhira-1099
https://krymsos.com/enczyklopediya-represij-v-krymu-z-momentu-aneksiyi-rosiyeyu-zvit/
https://krymsos.com/enczyklopediya-represij-v-krymu-z-momentu-aneksiyi-rosiyeyu-zvit/
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Таким чином, окрім перебування в нелюдських умовах, що принижують 
гідність, політичні ув’язнені стикаються з фізичними чи психологічними 
тортурами.

У вересні 2021 р. щодо кримського татарина Сервета Газієва, який утри-
мувався у «ФКУ СІЗО-5 ГУФСВП Росії по Ростовській області», було засто-
совано фізичне насильство з боку працівників тюремної лікарні. 61-річ-
ного політв’язня повалили на підлогу, завдали ударів по спині, скрутили 
руки і поголили бороду.

Доступ до інформації
Незаконне етапування кримчан на територію Росії ускладнює родичам 
та адвокатам доступ до політв’язнів (оскільки майже всі вони живуть в 
Криму). Політичні в’язні залишаються без належного захисту їхніх прав 
під час утримання у місцях позбавлення волі. Тому громадськість прак-
тично позбавлена інформації про умови утримання та стан здоров’я по-
літв’язнів.

Окрім цього, навіть у самій Росії є «нестача» офіційної інформації у від-
критому доступі про умови утримання у місцях позбавлення волі, зо-
крема в Ростовській області:

«Найзакритіші регіони. Становище Чуваської Республіки, Ростовської, 
Рязанської, Самарської, Тульської областей, ХМАО, і навіть Санкт-Пе-
тербурга і Ленінградської області також значно погіршилося — ці регі-
они перебували у категорії B [прим. — регіони, в яких інформація більш 
доступна] у 2018 році та в категоріях D та E [прим. — явний недолік ін-
формації або майже нічого не відомо] (окрім Рязанської області) у 2020 
році».6

6 Открытость информации о местах лишения свободы в России. Оценка масштаба проблемы на основании доступных ста-
тистических данных, 2020 г. Исследование Благотворительного фонда «Нужна помощь», для публикации на информацион-
ной платформе «Если быть точным» (tochno.st) Москва, 2021.

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3324022-krimskogo-tatarina-gazieva-v-rosijskomu-sizo-pobili-ta-pogolili-jomu-borodu-denisova.html


18Умови утримання в Сімферопольському СІЗО

Умови утримання в 
Сімферопольському 
СІЗО



19Умови утримання в Сімферопольському СІЗО

2022

2020

2017

2018

2019

2021

Переповненість
У 2022 році, регіональні правозахисники інформували, що слідчий ізо-
лятор №1 у Сімферополі за умовами утримання є одним із найгірших, 
під фактичною егідою ФСВП — там утримують понад півтори тисячі 
осіб замість 800.

У 2020 році Сімферопольський слідчий ізолятор увійшов до числа семи 
найбільш переповнених СІЗО під егідою ФСВП росії.

Проблема перевантаженості Сімферопольського СІЗО є системною і не 
виправляється ФСВП роками.

У 2017 р. в камері Володимира Балуха перебувало 20 осіб. Хоча примі-
щення було розраховано на 16 місць, ліжок на всіх не вистачало. Розмір 
камери — 42 м2. Норма санітарної площі в камері на одну особу вста-
новлена у розмірі 4 м2. Однак на одного ув’язненого в камері припада-
ло трохи більше 2 м2.

У 2018 р. Ісмаїл Рамазанов у Сімферопольському СІЗО перебував у ка-
рантинній камері, на 14 ліжок було 17-18 людей. Спали по черзі, не ляга-
ли, намагалися заснути сидячи.

 У 2019 р. генеральний прокурор Росії Юрій Чайка констатував, що про-
блема переповнення залишається актуальною для СІЗО, що розташова-
ні в окупованому Криму та різних регіонах росії.

У 2021 р., в рамках судового процесу Казіма Аметова про неприйнят-
ні умови утримання, представник ФСВП долучив до матеріалів справи 
лист із зазначенням переповненості ув’язнених у СІЗО приблизно на 
500 осіб.

Ситуація із переповненням СІЗО Сімферополя кардинально погіршила-
ся після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 р.

Постійний представник Президента України в Автономній Республіці 
Крим Таміла Ташева заявила, що один із блоків сімферопольського СІЗО 
віддали для утримання військовополонених та цивільних заручників, 
які були насильно вивезені з материкової частини України в Крим.

Порушення права на здоров’я 
Аналогічно СІЗО Ростовської області, адміністрація місць позбавлення 
волі в Криму не приділяє належної уваги здоров’ю ув’язнених.

Найбільш наглядним описом умов утримання в СІЗО Сімферополя є, ві-
рогідно, слова кримскотатарского активіста Ісмаїла Рамазанова:

«Це приміщення вимагає тотального чищення. Окрім кору, там ще бу-
кети хвороб. Наприклад, підвал СІЗО побудований ще за часів Катери-
ни ІІ, відтоді там багато якої зарази накопичилося. Є там таке місце — 

https://www.kommersant.ru/doc/5379599
https://crimea-news.com/society/2020/07/30/683896.html
https://crimea-news.com/society/2020/07/30/683896.html
https://crimeahrg.org/uk/speka-antisanitariya-ta-hvorobi-rodichi-politv-yazniv-rozpovili-pro-nelyudski-umovi-v-sizo-simferopolya/
https://ru.krymr.com/a/zachem-rossii-dva-novyh-sizo-v-krymu/30259647.html
https://ru.krymr.com/a/news-genprokuror-rossii-ukazal-na-perepolnennost-sizo-v-krymu/29870329.html
https://graty.me/news/rossijskaya-sluzhba-ispolneniya-nakazanij-vyplatit-byvshemu-zaklyuchennomu-krymskomu-tatarinu-moralnuyu-kompensacziyu-za-pytochnye-usloviya-v-sizo-simferopolya-i-izolyatore-bahchisaraya/
https://www.facebook.com/tamila.tasheva/posts/10159096542076868
https://ua.krymr.com/a/krymsky-aktivisty-pro-umovy-v-sizo-simferopolya/30036823.html
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називається «кишка», це перехід, через який проходять усі, серед яких 
дуже багато хворих на різні інфекції. Це найбільш заразне місце у цен-
тралі. Для в’язнів у СІЗО немає елементарних засобів гігієни, немає на-
віть чистої води. У деяких камерах сидять здорові разом із хворими – 
навіть таким серйозним захворюванням, як туберкульоз. Там нікого не 
хвилює здоров’я заарештованих.»

Зважаючи на таку ситуацію, у Сімферопольському СІЗО у 2019 році став-
ся спалах кору.

Окупаційна адміністрація пояснює ненадання медичної допомоги не-
стачею медичних кадрів. Так, за словами уповноваженого з прав люди-
ни в місті Севастополь Павла Буцая:

«У всіх СІЗО… бракує медичного персоналу. І наше сімферопольське не 
виняток. Рішення було прийняте наступне: всіх, кому необхідне медич-
не обстеження чи спеціалізована медична допомога, під конвоєм ви-
возять до лікарень міста. За минулий рік було близько 700 таких випад-
ків. На це потрібно багато часу, крім того, для цього потрібно надати 
охорону та автомобіль. Але всі питання, пов’язані з медициною, ми три-
маємо на контролі».

Проте відомі факти коли адміністрація СІЗО може просто ігнорувати 
проблеми політичних ув’язнених зі здоров’ям. Так, СІЗО Сімферополя 
уклало низку договорів із міськими лікарнями про надання медичної 
допомоги ув’язненим. Однак для цього необхідно організовувати окре-
мий конвой та автомобіль, чого для адміністрації простіше не робити. У 
зв’язку з цим, жодних реакцій та дій на прохання ув’язнених про медич-
ну допомогу не відбувається.

Внаслідок такого ставлення до здоров’я у Джеміля Гафарова за час 
утримання в СІЗО Сімферополя розвинулася подагра ніг. Ще до взяття 
під варту Гафаров мав третю групу інвалідності, хронічну ниркову недо-
статність четвертого ступеня та пов’язані з цим хвороби серця. Однак 
суд, при ухваленні рішення про взяття його під варту, не зважав на ці 
проблеми зі здоров’ям. Надалі Джеміль Гафаров був незаконно етапо-
ваний у СІЗО в Ростовській області, де його стан здоров’я продовжив 
погіршуватися.

Іван Яцкін також неодноразово подавав заяви на ім’я начальника ме-
дичної санітарної частини із проханням надати йому знеболювальні. У 
Яцкіна на правій нозі почалося загострення трофічної виразки, також 
його турбував зубний біль. Однак у СІЗО йому не дали навіть анальгін.

Як і в ситуації з СІЗО Ростовської області, погіршення здоров’я політич-
них ув’язнених не дозволяє їм повноцінно брати участь у судових засі-
даннях. До прикладу, коли Білял Аділов заразився в СІЗО Сімферополя 
короновірусною інфекцією, він не був доставлений конвоїрами на судо-
ве засідання щодо продовження запобіжного заходу у вигляді триман-
ня під вартою.

https://crimeahrg.org/ru/v-simferopolskom-sizo-zaklyuchennye-boleyut-koryu/
https://nts-tv.com/news/sevastopoltsy-v-simferopolskom-sizo-chasto-zhaluyu-36146/
https://nts-tv.com/news/sevastopoltsy-v-simferopolskom-sizo-chasto-zhaluyu-36146/
https://crimean-solidarity.org/news/2020/12/09/adskaya-bol-v-stupne-podobno-raskalnnomu-zhelezu-zdorove-dzhemilya-gafarova-v-sizo-uxudshaetsya--761?fbclid=IwAR2hQa_jES5eDm180wrt17WVkCoAFGqWkQo23NctMissn1Jc8lJFM9OLae4
https://ru.krymr.com/a/news-gafarov-sizo-sostoyaniye-zdorovya/31570034.html
https://ru.krymr.com/a/news-gafarov-sizo-sostoyaniye-zdorovya/31570034.html
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/GetUrlReputation
https://crimean-solidarity.org/news/2020/12/11/u-politzaklyuchennogo-bilyala-adilova-diagnostirovali-covid-on-naxoditsya-v-sizo-simferopolya-776
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Технічний стан будівель
У липні 2019 р. Казім Аметов звернувся в суд через «катувальні умови 
утримання» в ізоляторі тимчасового тримання Бахчисараю та СІЗО Сім-
ферополя. За час перебування у СІЗО його тричі переселяли до різних 
камер, де арештанти часто спали по черзі через нестачу спальних місць. 
В одній із камер у вікнах не було шибок, і в’язні закривали їх матрацами. 
У всіх камерах було вогко, на стінах — пліснява та грибок, без притоку 
свіжого повітря. Окупаційний суд оцінив збитки у 190 тис. рублів (замість 
заявленої суми у 521 тис.), проте ФСВП в окупованому Криму, замість ви-
знання порушення зі свого боку, подала апеляцію на рішення суду з ви-
могою скасувати компенсацію.

УФСВП Росії в окупованому Криму стає лідером зі зростання витрат на 
пенітенціарну систему у 2019–2020 роках порівняно з 2017–2018 роками. 
Так «витрати на Крим» зросли майже втричі в рублях.

«Основний внесок у зростання витрат зробили будівництво СІЗО у м. 
Сімферополі та реконструкція «ФКУ ВК-1 УФСВП Росії у Республіці Крим 
та м. Севастополі». Тільки у 2019 році на ці завдання було витрачено май-
же 600 млн рублів».7

Таким чином, можна було б припустити, що ця федеральна програма 
вирішила б питання переповнення СІЗО Сімферополя. І після 2019 р. 
варто було б очікувати на поліпшення умов утримання кримських полі-
тичних в’язнів.

Однак факти говорять про інше.

У лютому 2020 р. адвокат Ельдара Кантімірова розповів, що в камеру 
сімферопольського СІЗО, де утримують фігуранта «Алуштинської групи 
справи Хізб ут-Тахрір» потрапляють нечистоти з каналізації. У той же час 
керівництво СІЗО погрожує оголосити догану за повідомлення про ка-
налізацю, що прорвала.

В’язні скаржаться на клопів, тарганів та інших комах. Так, у напівпідваль-
ній камері, в якій утримували Івана Яцкіна, були цвіль, щури та клопи. 

У жовтні 2021 р. Рустем Мурасов скаржився на щурів та тарганів у каме-
рі.

У червні 2022 р. тодішній омбудсмен України Людмила Денісова пові-
домляла, що Івана Яцкіна помістили «...у камеру з нелюдськими умова-
ми. У камерному приміщенні, що розташоване у підвалі, повна антиса-
нітарія — на стінах грибок та цвіль, а також наявні гризуни та клопи.»

Асан Яніков також більше 2 місяців перебував у камері в напівпідваль-
ному приміщенні. У нього погіршилося здоров’я, проте жодної медичної 
допомоги йому не надали.

7  Відкритість інформації про місця позбавлення волі у Росії. Оцінка масштабу проблеми на підставі доступних статистич-
них даних, 2020 р. Дослідження Благодійного фонду «Нужна помощь» для публікації на інформаційній платформі «Если быть 
точным» (tochno.st) Москва, 2021

https://crimean-solidarity.org/news/2021/06/25/sud-ocenil-moralnyj-ushherb-ot-aresta-v-sizo-politzaklyuchennogo-kazima-ametova-v---rublej--1356
https://tochno.st/materials/mesta-lisheniya-svobody-v-regionakh-rossii-new
https://tochno.st/materials/mesta-lisheniya-svobody-v-regionakh-rossii-new
https://ru.krymr.com/a/news-v-kamere-sizo-simferopolya-kanalizatsiya-techet-s-potolka/30448478.html
https://krymsos.com/wp-content/uploads/2021/08/aprel_2021-1.pdf
https://atr.ua/news/201395-kamera-z-targanami-ta-pacukami-politvazen-rustem-murasov-rozpoviv-pro-neludski-umovi-utrimanna-zaman
https://m.facebook.com/denisovaombudsman/posts/5310078802398159?_rdr
https://crimean-solidarity.org/news/2020/10/08/politzaklyuchnnyj-asan-yanikov-v-techenie--mesyacev-naxoditsya-v-kamere-s-antisanitarnymi-usloviyami-626
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Також, згідно з даними моніторингу умов утримання, проведеного 
КримSOS, ув’язнені зазначають, що не мають можливості регулювати 
освітлення приміщення – світло увімкнено цілодобово, навіть уночі.

Харчування
У СІЗО Сімферополя їжа вкрай низької якості.

Згідно з інформацією від правозахисників та адвокатів: «Харчування по-
гане, в їжі знаходили тарганів та шерсть, вода неприродного кольору та 
запаху». 

Моніторинг умов утримання, що проводиться КримSOS за минулий рік, 
також показав, що від ув’язнених, які утримуються в СІЗО Сімферополя, 
надходять скарги щодо відсутності пайків, коли вони вивозяться на ці-
лий день для участі в судовому засіданні або у слідчих діях.

Психологічний та фізичний тиск, тортури
Тортури та інші форми тиску є системною практикою по відношенню до 
політв’язнів з боку росії. Вони зазвичай здійснюються співробітниками 
ФСБ, проте проти їхніх дій не порушуються кримінальні справи через 
«відсутність складу злочину».

Сімферопольське СІЗО є єдиним на території окупованого Криму, тому 
через нього «проходить» абсолютна більшість затриманих.

Катування часто застосовуються до ув’язнених у перші дні після затри-
мання та до взяття їх під варту за рішенням суду.

Тим не менш, політв’язня Владислава Єсипенка в СІЗО Сімферополя 
залякували тортурами, щоб він не відмовлявся від своїх «вибитих» свід-
чень. 

За даними тодішнього омбудсмена України, на Сейрана Хайредінова 
співробітниками адміністрації СІЗО Сімферополя чинився психологіч-
ний тиск. Його свідомо переміщали з однієї камери в іншу та погрожу-
вали відправити у штрафний ізолятор (карцер).

Згідно даних моніторингу умов утримання, проведеного КримSOS за 
минулий рік, у СІЗО Сімферополя мають місце систематичні знущання з 
ув’язнених з боку співкамерників. Насильство над ув’язненими відбува-
ється з метою вимагання грошей від родичів, яким постійно надходять 
телефонні дзвінки з погрозами вбивства чоловіка/сина/онука. Ці дії здій-
снюються з відома адміністрації СІЗО.

Після початку повномасштабного військового вторгнення росії в Укра-
їну, військові та цивільні заручники з материкової частини України пе-
ребувають у СІЗО Сімферополя. За даними Постійного представника 
Президента України в Автономній Республіці Крим Таміли Ташевої, є ві-
домості, що до них застосовуються тортури: 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/GetUrlReputation
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3179273-u-krimu-zodna-sprava-sodo-katuvanna-fsb-ne-dovedena-do-sudu-pravozahisnik.html
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/07/11/7300182/
https://m.facebook.com/denisovaombudsman/photos/a.708811965858222/4064329313639787/?type=3&theater&_rdr
https://www.facebook.com/tamila.tasheva/posts/10159096542076868
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«Незабаром почали надходити повідомлення що ув’язнені бачили як 
у сізо доставляли групи людей у наручниках та з мішками на голові у 
супроводі озброєних людей у балаклавах. Кажуть що возять та пово-
дяться з українськими полоненими з грубістю та особливою жорстокі-
стю. По сізо вони переміщаються з мішком або шапкою натягнутою на 
обличчя, зігнувшись із заведеними вгору руками в кайданках. Не бача-
чи дороги вони натикаються на стіни, укоси дверей б’ються головою і 
тілом. При цьому за затримки отримують стусани та удари від супрово-
джуючих, разом із лайками».

Доступ до інформації
У дослідженні «Відкритість інформації про місця позбавлення волі…» за 
2020 р.,8 що охоплювало суб’єкти Російської Федерації, також розглядав-
ся і окупований Крим. Згідно з інформацією даного дослідження, місця 
позбавлення волі Криму і в 2018 р., і в 2020 році за індикатором «рівень 
інформаційної відкритості» знаходилися в категорії «Е» — у відкритому 
доступі немає майже жодної інформації.

Як уже згадувалося, в СІЗО Сімферополя утримувалися і утримуються 
більшість ув’язнених за політично вмотивованими звинуваченнями, зо-
крема до їх незаконного етапування на територію росії. У зв’язку з цим 
основним джерелом інформації для зовнішнього світу про них були за-
хисники обвинувачених та члени їх сімей.

8 Відкритість інформації про місця позбавлення волі у Росії. Оцінка масштабу проблеми на підставі доступних статистич-
них даних, 2020 р. Дослідження Благодійного фонду «Нужна помощь» для публікації на інформаційній платформі «Если быть 
точным» (tochno.st) Москва, 2021.
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росія ігнорує норми міжнародного гуманітарного права, поширивши 
своє законодавство на територію окупованого Криму, проводячи полі-
тично вмотивовані переслідування, а також етапуючи ув’язнених в ро-
сію.

Крім того, рф не забезпечує належного рівня дотримання прав політич-
них ув’язнених, систематично порушуючи норми міжнародного права в 
галузі основоположних прав людини.

Конвенція про захист прав людини та основних 
свобод

Стаття 3. Заборона катувань

Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що 
принижує гідність, поводженню або покаранню.

Міжнародний пакт про громадянські та політичні 
права

Стаття 7 

Нікого не може бути піддано катуванню чи жорстокому, нелюдському 
або принижуючому гідність поводженню чи покаранню. Зокрема, жод-
ну особу не може бути без її вільної згоди піддано медичним чи науко-
вим дослідам.

Стаття 10 

1. Всі особи, позбавлені волі, мають право на гуманне поводження і по-
важання гідності, властивої людській особі.

a. обвинувачені у випадках, коли немає виняткових обставин, помі-
щаються окремо від засуджених, і їм надається окремий режим, 
що відповідає їх статусу незасуджених осіб.

b. обвинувачені неповнолітні відокремлюються від повнолітніх і в 
найкоротший строк доставляються до суду для винесення рішен-
ня.

3. Пенітенціарною системою передбачається режим для ув’язнених, 
істотною метою якого є їх виправлення і соціальне перевиховання. 
Неповнолітні правопорушники відокремлюються від повнолітніх, і їм 
надається режим, що відповідає їх віку і правовому статусу. 
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Конвенція проти катувань та інших жорстоких, 
нелюдських або таких, що принижують гідність, 
видів поводження і покарання

Стаття 2 

1. Кожна держава-сторона вживає ефективних законодавчих, адміні-
стративних, судових та інших заходів для запобігання актам катувань 
на будь-якій території під її юрисдикцією.

2. Жодні виключні обставини, якими б вони не були, стан війни чи за-
гроза війни, внутрішня політична нестабільність чи будь-який інший 
надзвичайний стан не можуть бути виправданням катувань.

3. Наказ вищого начальника або державної влади не може служити ви-
правданням катувань.

Стаття 4 

1. Кожна держава-сторона забезпечує розглядання всіх актів катування 
згідно з її кримінальним законодавством як злочини. Те саме стосу-
ється спроби піддати катуванням та тих дій будь-якої особи, що явля-
ють собою співучасть у катуванні.

2. Кожна держава-сторона встановлює відповідні покарання за такі 
злочини з урахуванням їх тяжкого характеру.

IV Женевська конвенція про захист цивільного 
населення під час війни

Стаття 32

Високі Договірні Сторони спеціально дають згоду на те, що їм заборо-
няється застосування будь-яких заходів, які можуть завдати фізичних 
страждань або призвести до знищення осіб, що перебувають під захи-
стом, які є під їхньою владою. Ця заборона поширюється не лише на 
вбивства, тортури, тілесні покарання, калічення та медичні чи наукові 
досліди, які не викликані потребою лікування особи, що перебуває під 
захистом, а й на будь-яке інше брутальне поводження з боку як цивіль-
них, так і військових властей.

Стаття 49

Забороняється, незалежно від мотивів, здійснювати примусове індиві-
дуальне чи масове переселення або депортацію осіб, що перебувають 
під захистом, з окупованої території на територію окупаційної держави 
або на територію будь-якої іншої держави, незалежно від того, окупова-
на вона чи ні.
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Стаття 76

Особи, що перебувають під захистом, що обвинувачі в скоєнні злочину, 
повинні знаходитися в окупованій країні, а в разі засудження повинні 
там само відбувати строк покарання. Вони повинні бути, якщо це мож-
ливо, відділені від інших ув’язнених, причому для них повинно бути 
встановлено санітарний та харчовий режими, що є достатніми для під-
тримання їхнього здоров’я та відповідають режимам в’язниць окупова-
ної країни.

Вони повинні отримувати таку медичну допомогу, яку вимагає стан їх-
нього здоров’я.

Їм буде дозволено користуватись духовною підтримкою, яка б могла їм 
допомогти.

Жінки будуть утримуватись в окремих приміщеннях та за ними будуть 
наглядати безпосередньо жінки.

Буде взято до уваги запровадження спеціального режиму для неповно-
літніх.

Особи, що перебувають під захистом і є в’язнями, будуть мати право от-
римувати візити від делегатів держави-покровительки та Міжнародно-
го комітету Червоного Хреста, згідно з положеннями статті 143.

Такі особи мають право отримувати, принаймні, одну посилку з предме-
тами допомоги на місяць.

Стаття 143

Представники чи делегати держав-покровительок мають дозвіл відвіду-
вати всі місця, де знаходяться особи, яким надається захист, особливо 
місця інтернування, затримання чи роботи.

Вони мають доступ до всіх приміщень, у яких знаходяться особи, яким 
надається захист, і можуть проводити співбесіди з останніми без свідків, 
особисто або через перекладача.

Такі відвідування не можуть заборонятися, окрім з причин нагальної во-
єнної необхідності, і навіть тоді - лише як винятковий і тимчасовий захід. 
Їхня тривалість і частота не обмежуються.

Такі представники та делегати мають повну свободу вибирати місця, які 
вони хочуть відвідати. Держава, яка затримує, чи окупаційна держава, 
держава-покровителька та, коли виникає необхідність, держава похо-
дження осіб, яких відвідують, можуть погодити, щоб співвітчизникам ін-
тернованих дозволялося брати участь у таких відвідуваннях.

Делегати Міжнародного комітету Червоного Хреста також користуються 
згаданими вище прерогативами. Призначення таких делегатів подаєть-
ся на схвалення до держави, яка управляє територіями, де вони будуть 
виконувати свої службові обов’язки.
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Додатковий протокол I до Женевських конвенцій 
щодо захисту жертв міжнародних збройних 
конфліктів

Стаття 75

...

2. Заборонені й будуть залишатися забороненими в будь-який час і в 
будь-якому місці такі дії, незалежно від того, чиняться вони представ-
никами цивільних чи воєнних органів:

a.  насильство над життям, здоров’ям і фізичним та психічним ста-
ном осіб, зокрема:

 a.1) вбивство;

 a.2) катування всіх видів - фізичні чи психічні;

 a.3) тілесні покарання;

 a.4) каліцтво;

b. знущання над людською гідністю, зокрема, принижуюче й обра-
зливе поводження, примус до проституції чи непристойне пося-
гання в будь-якій його формі;

c.  взяття заручників;

d.  колективне покарання; і

e.  погрози вчинити будь-яку з вищезазначених дій.

...

Римський статут Міжнародного кримінального 
суду

Стаття 7. Злочини проти людяності

1. Для цілей цього Статуту «злочин проти людяності» означає будь-яке з 
таких діянь, коли вони здійснюються в рамках широкомасштабного або 
систематичного нападу на будь-яких цивільних осіб, і якщо такий напад 
відбувається свідомо:

...

f. катування;

…
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Стаття 8. Воєнні злочини 

... 

2. Для цілей цього Статуту воєнні злочини означають: 

a. серйозні порушення Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 
року, а саме будь-яке з таких діянь проти осіб або майна, що охо-
роняються відповідно до положень відповідної Женевської кон-
венції:

... 

ii) тортури чи нелюдське поводження, включаючи біологічні екс-
перименти; 

iii) умисне заподіяння сильних страждань чи серйозних тілесних 
ушкоджень чи шкоди здоров’ю; 

… 

b. інші серйозні порушення законів та звичаїв, які застосовуються у 
міжнародних збройних конфліктах у встановлених рамках міжна-
родного права, а саме будь-яке з таких діянь: 

... 

xxi) зазіхання на людську гідність, зокрема образливе та принижу-
вальне поводження; 

…

Звичаєве міжнародне гуманітарне право
Норма 90. 

Заборонено тортури, жорстоке чи нелюдське поводження, наруга над 
людською гідністю, зокрема принизливе й образливе поводження. 
[МЗК/НМЗК]

Норма 91. 

Заборонено тілесні покарання. [МЗК/НМЗК].

Мінімальні стандартні правила поводження 
з ув’язненими

6. (2) ... треба поважати релігійні переконання та моральні засади в’яз-
нів, які належать до тих чи інших груп населення.
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10. Всі приміщення, якими користуються в’язні, особливо спальні, по-
винні відповідати всім санітарним вимогам, причому належну увагу 
слід звертати на кліматичні умови, особливо на кубатуру цих примі-
щень, на мінімальну площу їх, на освітлення, опалення і вентиляцію.

12. Санітарні вузли повинні бути достатні для того, щоб кожен в’язень міг 
задовольнити свої природні потреби, коли йому це потрібно, в умо-
вах чистоти і пристойності.

19. Кожному в’язневі слід забезпечити окреме ліжко відповідно до наці-
ональних чи місцевих норм, забезпечене окремими постільними ре-
чами, які повинні бути чистими в момент видачі їх, підтримуватися в 
порядку і мінятися досить часто, аби забезпечувати їхню чистоту.

20. (1) Тюремне управління мусить у визначені години забезпечувати 
кожного в’язня їжею, достатньо калорійною для підтримання його 
здоров’я і сил. Вона повинна мати добру якість, бути добре приготов-
леною і поданою.

(2) Кожен в’язень повинен мати питну воду, коли відчуватиме в ній 
потребу.

22. (2) Хворих в’язнів, які потребують послуг спеціаліста, слід переводи-
ти до особливих закладів або ж у цивільні лікарні. Тюремні лікарні 
повинні мати обладнання, установки і ліки, необхідні для належного 
медичного догляду за хворими та для їх лікування, а також достатньо 
кваліфікований персонал.

23. (3) Кожен в’язень повинен мати можливість користуватися послугами 
кваліфікованого зубного лікаря.

та інші положення цих стандартів.

Збір принципів захисту всіх осіб, які зазнали 
затримання або ув’язнення у будь-якій формі

Принцип 1

Всі особи, що зазнали затримання або ув’язнення в будь-якій формі, ма-
ють право на гуманне поводження і поважання гідності, притаманної 
людській особистості.

 Принцип 3 

В інтересах осіб, які піддаються затриманню або ув’язненню в будь-якій 
формі, не допускається жодне обмеження або применшення будь-яких 
прав людини, що визнані або існуючі у будь-якій державі відповідно до 
права, конвенцій, правил або звичаїв, на тій підставі, що ці права не ви-
знаються або визнаються в меншому обсязі в цьому Зводі принципів.
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Принцип 6 

Жодна затримана або яка перебуває в ув’язненні особа, не повинна під-
даватися катуванням або жорстоким, нелюдським чи таким, що прини-
жують гідність, видам поводження або покарання. Ніякі обставини не 
можуть служити виправданням для катувань або інших жорстоких, не-
людських чи таких, що принижують гідність, видів поводження або по-
карання. 

та інші принципи.

Збір принципів поводження з особами, які 
перебувають в умовах несвободи, у контексті 
пандемії коронавірусної інфекції (COVID-19)

1. Основний принцип полягає у необхідності вживання всіх можливих 
заходів для захисту здоров’я та безпеки всіх осіб, які перебувають в 
умовах несвободи. Вживання таких заходів також сприяє захисту 
здоров’я та безпеки персоналу.

5. Оскільки тісний особистий контакт сприяє розповсюдженню вірусу, 
всі органи влади, від яких це може залежати, повинні узгоджено за-
стосувати міри, альтернативних поміщенню людей в умови несвобо-
ди. Цей підхід є необхідним у випадках перенаселеності місць несво-
боди. ...

6. Щодо надання медичної допомоги, необхідно приділити підвищену 
увагу особливим потребам осіб, які перебувають в умовах несвобо-
ди, і, зокрема, вразливим групам та групам ризику, зокрема людям 
похилого віку та особам з раніше набутими захворюваннями. ...

та інші принципи.

Стамбульський протокол. Посібник з питань 
ефективного розслідування і документування 
фактів катувань та іншого жорстокого, 
нелюдського чи такого, що принижує гідність, 
поводження або покарання.

Посібник розміщено на сайті Управління Верховного комісара ООН з 
прав людини

https://www.ohchr.org/en/publications/policy-and-methodological-publications/istanbul-protocol-manual-effective
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Умови утримання кримських політв’язнів у СІЗО на території окуповано-
го Криму та Ростовської області є катувальними, нелюдськими й таки-
ми, що принижують людську гідність. Проблема з умовами утримання 
залишається системною й не вирішується роками. Питання про умови 
утримання неодноразово порушувалося як Європейським судом з прав 
людини та уповноваженими з прав людини як України, так і Росії. Та-
кож федеральною програмою Росії «Розвиток кримінально-виконавчої 
системи (2018-2026 роки)» було закладено кошти на будівництво нового 
СІЗО на території окупованого Криму. Однак ці дії не призвели до по-
кращення умов утримання.

СІЗО Сімферополя та Ростовської області «перенаселені», внаслідок 
чого в камерах перебуває більше людей, ніж ліжко-місць. При цьому 
ув’язнені змушені або спати по черзі, або на підлозі. Критична ситуація 
з перенаповненням спостерігається у Сімферопольському СІЗО, яке є 
єдиним СІЗО, що функціонує на території окупованого півострова. Піс-
ля початку повномасштабних військових дій один із блоків СІЗО вико-
ристовується для утримання військовополонених та цивільних осіб, ви-
везених із материкової частини України.

Спостерігаються порушення права на здоров’я: ув’язненим не надається 
належна медична допомога, або вона не надається взагалі. У СІЗО Сім-
ферополя та Ростовської області є дефіцит медичних кадрів, особливо 
профільних фахівців, що зберігається роками. СІЗО Сімферополя уклало 
договір із міською лікарнею, проте адміністрація часто ігнорує потреби 
ув’язнених та не відправляє їх до лікарень буцімто через складність кон-
воювання.

Технічний стан усіх СІЗО не відповідає мінімальним вимогам для утри-
мання осіб ув’язнених. У камерах можуть бути клопи, таргани, щури 
тощо. СІЗО-1 Сімферополя, СІЗО-1 та СІЗО-2 Ростовської області розмі-
щені в будинках XIX століття. Також, незважаючи на інформацію про те, 
що у СІЗО-4 та СІЗО-5 Ростовської області у 2010 р. проводилася рекон-
струкція, фактичні умови утримання у цих місцях позбавлення волі не 
покращилися.

Харчування в’язнів вкрай низької якості і не відповідає релігійним ви-
могам мусульман (якими є більшість кримських політичних в’язнів). Та-
кож є випадки видачі прострочених пайків або залишення ув’язнених 
без їжі в дні судових засідань.

Повідомляється, що у СІЗО Сімферополя є систематичні знущання над 
ув’язненими з боку співкамерників. Ці дії здійснюються з відома адмі-
ністрації СІЗО. Насильство над ув’язненими відбувається з метою вима-
гання грошей із родичів, яким постійно надходять телефонні дзвінки із 
погрозами вбивства чоловіка/сина/онука.

Порівняно з країнами Європи, в Росії середня сума на день на утриман-
ня ув’язнених у 23 рази нижча від медіанного рівня витрат по країнах 
Європи і становить 2.8 євро.

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 
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Моніторинг умов утримання ускладнюється частим незаконним етапу-
ванням кримських політв’язнів на територію Росії. Адвокати ув’язнених, 
а також члени їхніх сімей практично позбавлені інформації про умови їх 
утримання та стан здоров’я. Під час рідкісних візитів вони можуть стика-
тися з обмеженнями з боку адміністрації пенітенціарних установ.

 8 
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Уряду України
• Здійснювати ефективне розслідування всіх випадків катувань, не-

людського поводження, насильницької депортації та інших міжна-
родних злочинів в Криму та інших окупованих територіях України;

• Передавати факти, які свідчать про систематичну практику катувань, 
нелюдського поводження, інших порушень прав людини та/або між-
народних злочинів до Європейського суду з прав людини, Міжнарод-
ного кримінального суду з метою притягнення рф та її посадових осіб 
до відповідальності; 

• Ініціювати запровадження персональних санкцій проти керівни-
ків пенітенціарних установ, в яких катують та жорстоко поводяться з 
кримськими політв’язнями, а також інших осіб, причетних до систе-
матичних порушень прав громадян України;

• Разом з державами-учасницями Міжнародної Кримської платфор-
ми посилити дипломатичний, санкційний та інших тиск на російську 
федерацію з метою: 1) негайного та беззастережного звільнення всіх 
кримських політв’язнів; 2) допуску представників Міжнародного Ко-
мітету Червоного Хреста, Верховного комісара ООН з прав людини, 
Комісара Ради Європи з прав людини та інших міжнародних установ 
до місць утримання кримських політв’язнів; 3) забезпечення належ-
них умов утримання всіх осіб, позбавлених волі;

• Надавати всебічну допомогу родинам кримських політв’язнів; 

• Розширити менторську програму із залученням відомих особисто-
стей до адвокації звільнення політв’язнів.

Урядам іноземних держав, в тому числі держав-
учасниць Міжнародної Кримської платформи:

• Посилити дипломатичний, санкційний та інших тиск на російську 
федерацію з метою: 1) негайного та беззастережного звільнення всіх 
кримських політв’язнів; 2) допуску представників Міжнародного Ко-
мітету Червоного Хреста, Верховного комісара ООН з прав людини, 
Комісара Ради Європи з прав людини та інших міжнародних установ 
до місць утримання кримських політв’язнів; 3) забезпечення належ-
них умов утримання всіх осіб, позбавлених волі;

• Запровадити персональні санкції проти керівників пенітенціарних 
установ, в яких катують та жорстоко поводяться з політв’язнями, а та-
кож інших осіб, причетних до систематичних порушень прав грома-
дян України;

• Використовувати механізм універсальної юрисдикції для криміналь-
ного переслідування осіб, причетних до катувань та нелюдського по-

https://crimea.suspilne.media/ua/news/5699
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водження із громадянами України в Криму та на інших окупованих 
територіях України, а також стосовно громадян України, примусово 
депортованих на територію рф;

• Надавати всебічну допомогу родинам кримських політв’язнів;

• Регулярно писати листи кримським політв’язням в якості інструмен-
та «м’якого тиску» на адміністрацію пенітенціарних закладів та росій-
ську владу загалом;

• Відвідувати місця утримання кримських політв’язнів, незаконно ви-
везених на територію рф;

• Залучати відомих особистостей для адвокації звільнення кримських 
політв’язнів.  

Верховному комісару ООН з прав людини, 
Комісару Ради Європи, Спеціальному 
доповідачеві ООН з питань катувань та інших 
жорстоких, нелюдських та таких, що принижують 
гідність, видів поводження чи покарання, 
Європейському комітету з питань запобігання 
катуванням чи нелюдському або такому, що 
принижує гідність, поводженню чи покаранню, 
Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав 
людини, Міжнародному Комітету Червоного 
Хреста, з прав людини міжнародним організаціям 
та іншим профільним міжнародним інституціям:

• Рішучіше вимагати від російської федерації виконання своїх зобов’я-
зань у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права, зо-
крема стосовно належних умов утримання громадян України в міс-
цях несвободи;

• Рішучіше вимагати від російської федерації допуску представників 
міжнародних установ до місць утримання кримських політв’язнів;

• Максимально можливою мірою використовувати свої мандати для 
поліпшення становища кримських політв’язнів та ситуації з правами 
людини в окупованому Криму загалом.


