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У цьому огляді представлено 

узагальнення інформації, зібраної 

громадськими організаціями «Харківська 

правозахисна група» (ХПГ) та «Мирний 

берег» (МБ), про жертви збройного 

конфлікту в Донецькій і Луганській 

областях в 2014-2018 рр. 

ДО ЖЕРТВ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ МИ 
ВІДНОСИМО НАСТУПНІ КАТЕГОРІЇ:

1. загиблі, військові і цивільні особи, і 
члени їх родин;

2. поранені, військові і цивільні, і члени 
їх родин;

3. зниклі безвісти, військові і цивільні, 
в тому числі жертви насильницьких 
зникнень і члени їх родин;

4. незаконно позбавлені свободи і 
особи, що незаконно утримуються під 
вартою, та члени їх родин;

5. жертви тортур і жорстокого повожертви тортур і жорстокого повожертви тортур -
дження;

6. жертви сексуально і гендерно зумов-
леного насильства;

7. жертви посягань на людську гідність, жертви посягань на людську гідність, жертви посягань
військові та цивільні особи;

8. ув’язнені, які перебувають в устано-
вах виконання покарань на неконтро-
льованій урядом території;

9. жертви переслідувань на неконтрожертви переслідувань на неконтрожертви переслідувань -
льованій урядом території за ознакою 
приналежності до групи:

 роми;

 члени ЛГБТ-спільноти;

 віруючі церков, які не визнаються 
Московським патріархатом;

10. люди, які втратили житло та інше 
майно в зв’язку з військовими діями.майно в зв’язку з військовими діями.майно

РЕЗЮМЕ

КЛАСИФІКАЦІЯ 
ЖЕРТВ 
ЗБРОЙНОГО 
КОНФЛІКТУ
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ДЖЕРЕЛА 
ІНФОРМАЦІЇ

На наш погляд, кажучи про людські 

жертви, потрібно також розглядати 

шкоду, завдану населеним пунктам 

Донецької та Луганської областей у 

вигляді руйнування житлового фонду 

та об’єктів інфраструктури – тепло-, 

енерго-, газо- і водопостачання, освітніх, 

медичних, торговельних, промислових, 

соціально-культурних, культових споруд, 

мостів, доріг, землі тощо.

У даному документі розглянуті жертви 

збройного конфлікту п.п. 1. – 7. 

ДЖЕРЕЛАМИ ІНФОРМАЦІЇ, 
ВИКОРИСТАНОЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 
ДАНОГО ОГЛЯДУ, БУЛИ:

а)  Щоденні офіційні повідомлення 
про ситуацію в зоні бойових дій, про 
людські втрати, руйнування і т. ін., 
повідомлення інших інформаційних 
ресурсів, у тому числі місцевих, про 
наслідки бойових дій;

б)  Щоденні повідомлення Спеціальної 
моніторингової місії ОБСЄ, доповіді 
Моніторингової місії Управління Вер-
ховного комісара ООН з прав людини 
(ММПЛ), доповіді міжнародних і наці-
ональних правозахисних організацій 
– Amnesty International, Human Rights 
Watch, Правозахисного центру «Ме-
моріал» (Москва), Української Гельсін-
ської спілки з прав людини та інших 
правозахисних організацій в Україні;

в)  Відповіді на інформаційні запити, 
надіслані відповідно до закону «Про 
доступ до публічної інформації» в 
органи місцевого самоврядування та 
органи влади на підконтрольній уряду 
території;
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г) Моніторингові поїздки в населені 
пункти Донецької і Луганської облас-
тей на підконтрольній уряду території 
з метою перевірки і уточнення отри-
маних у відповідях на запити даних, 
інтерв’ювання жертв порушень прав 
людини та інших очевидців, проведен-
ня відео- та фотозйомки;

г) Інформаційні ресурси, які регулярно 
публікують інформацію про події в 
зоні збройного конфлікту;

д) Повідомлення інформаторів, які про-
живають на непідконтрольній уряду 
території;

е) Матеріали виробництв, відкритих 
Центром стратегічних справ ХПГ за 
фактами порушень прав людини в 
зоні конфлікту;

є) Бази даних МБ і ХПГ.Бази даних МБ і ХПГ.Бази даних

За даними ММПЛ, за період з 14 квітня 

2014 року по 15 травня 2018 року в 

результаті військового конфлікту на 

сході України загинуло близько 10350 і 

було поранено більше 24900 чоловік. 

Зокрема, загинули не менше 2725 

цивільних осіб (не рахуючи 298 загиблих 

в результаті падіння літака «MH-17» 17 

липня 2014 року): 1568 чоловіків, 961 

жінка, 93 хлопчика, 47 дівчат та 56 

загиблих, чию стать встановити було 

неможливо. Кількість цивільних осіб, які 

отримали поранення, оцінюється ММПЛ 

на рівні 7-9 тисяч осіб1.

Згідно з результатами моніторингу 

цього періоду, в базі даних ХПГ зібрано 

персональні дані 3144 загиблих і 3350 

ЗАГИБЛІ, 
ПОРАНЕНІ

1 https://www.ohchr.org/Documents/
Countries/UA/ReportUkraineFev-
May2018_UKRAINIAN.pdf, п. 16.
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поранених цивільних осіб2, а в базі даних 

МБ – про 7972 загиблих і 1572 поранених 

військовослужбовців3. 

Нами задокументовано 118 випадків 

вбивств у зв’язку з військовим 

конфліктом, у тому числі 50 цивільних 

і 68 військовополонених. 83% вбивств 

скоєні на неконтрольованій урядом 

території, 17% –  на контрольованій. 78 

випадків відносяться до позасудових 

страт (по 50% військових і цивільних), 

24 людини закатували до смерті (23 

військових і 11 цивільних, 19 випадків 

на непідконтрольній території, 5 – на 

підконтрольній), 6 людей загинули від 

поодиноких пострілів.

Реальну кількість загиблих встановити 

на сьогоднішній день важко. З великою 

вірогідністю можна стверджувати, 

що зниклі безвісти в 2014 році і так не 

знайдені люди були вбиті або закатовані 

до смерті.

Відсутність єдиної методології 

визначення зниклих безвісти, 

координації між різними державними 

органами привела до появи різних 

оцінок числа зникнень в зоні військового 

конфлікту – від декількох сотень до 

декількох тисяч чоловік. 

15 лютого 2015 року МВС 

оприлюднило4 перелік з даними про 

1331 зниклих безвісти в зоні військового 

конфлікту з проханням надати будь-

яку інформацію про місцезнаходження 

вказаних громадян.

ЗНИКЛІ 
БЕЗВІСТИ

2 http://khpg.org/en/index.
php?id=1538471203

3 http://khpg.org/index.
php?id=1540541285

4 http://old.npu.gov.ua/mvs/control/
main/uk/publish/article/1141400
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За інформацією Управління НПУ 

Донецької області, спрямованої у 

відповіді на інформаційний запит ХПГ, з 

квітня 2014 року до початку 2017 року 

на підконтрольній території Донецької 

області пропали безвісти 2727 осіб, 

доля 1053 з них невідома. За даними 

Луганської обласної ВЦА, наданими у 

відповіді на інформаційних запит ХПГ, 

з початку проведення АТО в області на 

підконтрольній території розшукується 

1205 осіб, знайдено 633 людини, доля 572 

залишається невідомою.

Меншу кількість зниклих безвісти з 

початку військового конфлікту на сході 

назвав5 наприкінці грудня 2017 року 

голова СБУ Василь Грицак – 403 особи, 

включаючи 123 військовослужбовців, 

членів добровольчих батальйонів і 

силовиків. 

У базі даних ГО «Мирний берег» 

зібрано дані про 2878 зниклих безвісти 

за весь час військового конфлікту 

на сході України, в тому числи 1425 

військових, 1453 цивільних, серед 

останніх 56 дітей. На кінець травня 

2018 року в базі даних – 1448 зниклих, 

з них військових – 150, цивільних – 998, 

у тому числі 33 дитини. Нерозпізнаних 

загиблих – 1526.

5 https://www.dialog.ua/
ukraine/139595_1513348177

6 http://khpg.org/index.
php?id=1528705847
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Станом на 20 липня 2018 року 

Головною військовою прокуратурою 

(ГВП) встановлено більше 3,5 

тисяч людей, яких незаконні 

збройні формування (НЗФ) 

незаконно утримували в полоні на 

непідконтрольних уряду територіях 

Донецької та Луганської областей. З 

них біля 1,7 тисячі – це цивільні особи, 

решта – військовослужбовці, майже всіх 

незаконно позбавлених волі катували 

члени НЗФ. 

Полонені утримувалися в непридатних 

для цього приміщеннях, їх позбавляли 

харчування, води, можливості 

виконувати фізіологічні потреби та 

необхідної медичної допомоги. Умови 

утримування як мінімум не відповідали 

мінімальним стандартам, а в більшості 

випадків були такими, що принижують 

людську гідність. За повідомленням 

ГВП, протягом 2014-2018 років НЗФ 

створено 120 місць незаконного 

утримування полонених – українських 

військовослужбовців та цивільних осіб, у 

тому числі журналістів і волонтерів7.

У базі даних МБ задокументовано 

204 незаконних місця несвободи, в 

тому числі 116 в Донецькій області 

і 88 в Луганській області, в яких 

утримувались 3736 ув’язнених, в тому 

числі 2082 цивільних особи і 1654 

військовослужбовців8. Зокрема, було 

задокументовано такі місця тримання 

людей під вартою з найбільшою кількістю 

полонених:

7 Відносно наведених даних НПУ та 
ГВП див. https://www.radiosvoboda.
org/a/news/29378209.html

8 http://khpg.org/index.
php?id=1540541285

НЕЗАКОННО 
ПОЗБАВЛЕНІ 
ВОЛІ  
ТА НЕЗАКОННО 
УТРИМАНІ ПІД 
ВАРТОЮ
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 будівля Управління СБУ (місто До-
нецьк, вулиця Щорса, 62) – понад 225 
осіб;

 колишня військова частина № 3037 
(місто Донецьк, вулиця Купріна, 1) – 
понад 190 осіб;

 завод «Ізоляція» (м. Донецьк, вулиця 
Світлого шляху, 3) – понад 190 осіб;

 ІТТ поряд із Південною автобусною 
станцією (місто Донецьк) – понад 400 
осіб;

 ІТТ Сніжнянського МРВ ГУМВС Укра-
їни в Донецькій області – понад 190 
осіб;

 будівля Управління СБУ (місто Лу-
ганськ, вулиця Радянська, 79) — понад 
200 осіб.

Тривале ув’язнення в нелюдських 

умовах у поєднанні з жорстокими 

катуваннями мають шкідливі наслідки 

для психічного, а в багатьох випадках 

і фізичного здоров’я жертв та 

вельми ймовірно, що такі наслідки 

зберігатимуться довгий час. Також 

родини тих, кого вбили, багато років, 

якщо не завжди, страждатимуть від 

втрати рідних.
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Протягом моніторингових поїздок 

в населені пункти вздовж лінії 

розмежування, а також роботи юристів 

з колишніми полоненими до бази даних 

МБ були внесені відомості про більш 

ніж 3000 випадків катувань полонених 

(військовослужбовців та цивільних осіб), 

які виконувалися НЗФ. Взагалі через 

місця несвободи в НЗФ пройшли біля 

6000 осіб (дані про яких містяться в базі 

даних МБ), умови утримання яких можна 

прирівняти до катувань то жорстокого 

поводження.

Про катування, здійснені законими 

збройними формуваннями (ЗЗФ), 

відомо набагато менше у зв’язку з 

їхньою меншою кількістю та високим 

рівнем латентності. УГСПЛ, неурядова 

організація «Truth Hounds» та ХПГ 

задокументували випадки затримання 

українськими силовиками 23 осіб на 

підставі даних з 20 інтерв’ю, проведених 

із жертвами та свідками подій, а 

також наданих ними фотографій та 

документів9. Усього із 23 затриманих 19 

стали жертвами катувань та жорстокого 

поводження. Серед задокументованих 

арештів лише в трьох випадках 

заарештовані приймали участь в 

насильницьких діях, спрямованих на 

повалення української влади. В решті 

випадків заарештовані були колишніми 

учасниками ненасильницьких мітингів 

або цивільними особами, які не мають 

ніякого відношення до політичних подій.
9 http://khpg.org/index.

php?id=1496406846

ЖЕРТВИ  
ТОРТУР 
ТА 
ЖОРСТОКОГО 
ПОВОДЖЕННЯ
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знущання над цивільним населенням, 

особливо по відношенню до жінок в 

районі лінії розмежування, а також 

на територіях, які знаходяться під 

контролем бійців добровольчих 

батальйонів та на блокпостах НЗФ. 

Причиною збільшення випадків 

сексуального насильства стало 

погіршення економічної ситуації, 

збідніння основної маси населення, 

що змусило багатьох жінок займатися 

так званим «сексом в обмін на 

їжу», особливо на територіях, що 

постраждали від конфлікту.

Ми задокументували такі види 

образливого та принизливого 

поводження, які кваліфікуються як 

посягання на гідність: марші полонених, 

які супроводжувалися образами з 

боку натовпу; утримання в будівлях 

з неналежними умовами (відсутність 

належних умов та місця для сну, 

прийому їжі, відсутність туалету 

тощо); примушування до оголення або 

перевдягання чоловіків у жіночий одяг, 

різного роду важка (неоплачувана) 

робота, в тому числі облаштування 

військових споруд, примушування 

до спостерігання за катуванням або 

зґвалтуванням інших осіб; примушування 

до незаконних дій з державними 

символами та знаками військової 

належності, такі як спалювання, поїдання 

або інші дії по відношенню до державних 
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Більшість випадків сексуального 

насильства, пов’язаного зі збройним 

конфліктом на сході України, відбулася 

в контексті позбавлення людей волі ЗЗФ 

або НЗФ. У таких випадках сексуальне 

насильство було спрямоване як проти 

чоловіків, так і проти жінок. Побиття 

та враження електричним струмом 

області статевих органів, зґвалтування, 

погрози зґвалтуванням та примусове 

оголення застосовувались як методи 

катування і жорстокого поводження для 

покарання, приниження або отримання 

зізнань. Крім цього, для збільшення 

тиску виконувачі злочинів також 

погрожували затриманням, викраденням, 

зґвалтуванням, нанесенням травм 

або вбивством родичів жертв, 

зокрема їх дітей та жінок. У більшості 

випадків на території, контрольованій 

НЗФ, сексуальне насильство також 

використовувалось з метою примусити 

осіб, позбавлених волі, відмовитися 

від свого майна або виконати інші дії, 

які вимагають виконувачі злочинів як 

очевидну умову їх безпеки та звільнення. 

Більшість таких випадків відбувалися 

в 2014-2015 рр. У той же час навіть на 

сьогоднішній день мається інформація, 

яка свідчить, що така практика й досі 

зберігається по обидві сторони лінії 

розмежування.

Найвищі ризики постраждати від 

сексуального насильства пов’язані з 

утриманням особи під вартою, проте 

зафіксовано і випадки сексуального 
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знущання над цивільним населенням, 

особливо по відношенню до жінок в 

районі лінії розмежування, а також 

на територіях, які знаходяться під 

контролем бійців добровольчих 

батальйонів та на блокпостах НЗФ. 

Причиною збільшення випадків 

сексуального насильства стало 

погіршення економічної ситуації, 

збідніння основної маси населення, 

що змусило багатьох жінок займатися 

так званим «сексом в обмін на 

їжу», особливо на територіях, що 

постраждали від конфлікту.

Ми задокументували такі види 

образливого та принизливого 

поводження, які кваліфікуються як 

посягання на гідність: марші полонених, 

які супроводжувалися образами з 

боку натовпу; утримання в будівлях 

з неналежними умовами (відсутність 

належних умов та місця для сну, 

прийому їжі, відсутність туалету 

тощо); примушування до оголення або 

перевдягання чоловіків у жіночий одяг, 

різного роду важка (неоплачувана) 

робота, в тому числі облаштування 

військових споруд, примушування 

до спостерігання за катуванням або 

зґвалтуванням інших осіб; примушування 

до незаконних дій з державними 

символами та знаками військової 

належності, такі як спалювання, поїдання 

або інші дії по відношенню до державних 
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символів, примушування до збору тіл 

мертвих осіб (цивільних, військових) 

та їх розчленування. В усіх випадках 

примушування до дій, що були нами 

зафіксовані, відбувалися під загрозою 

застосування зброї або фізичного 

насильства. Своїми діями бойовики НЗФ 

показували свою перевагу над особами, 

яких тримали під вартою.

Наведені дані свідчать про 
велику кількість та територіальну 
розповсюдженість скоєних 
злочинів та їх надзвичайно важкі 
наслідки. Місцем скоєння злочинів 
став великий регіон країни, а 
його населення в цілому – їхньою 
жертвою.

ВИСНОВОК
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1. Необхідно розробити норматив-
но-правовий акт по формуванню 
національного реєстру фізичних осіб, 
постраждалих в результаті збройного 
конфлікту (загиблі, поранені, особи, 
що втратили майно), в якому перед-
бачити процедури по веденню такого 
реєстру та обміну інформацією заці-
кавлених органів державної влади та 
місцевого самоврядування, визначити 
державний орган, відповідальний за 
його адміністрування. 

2. Розробити законопроект про комРозробити законопроект про комРозробити законопроект -
пенсацію для цивільних осіб, по-
страждалих від збройного конфлікту 
на сході країни – родинам загиблих, 
пораненим, особам, які втратили май-
но – та прийняти його в парламенті.

3. Активізувати розслідування злочинів 
проти військових та цивільного насе-
лення, скоєних в результаті збройного 
конфлікту.

4. Створити Національний центр інфор-
мації і документації про жертв зброй-
ного конфлікту на сході України, який 
об’єднає усі існуючі державні реєстри 
з наданням доступу державним ор-
ганам до реєстрів, які вони уповно-
важені вести, можливостями обміну 
даними за запитом, обробки даних по 
всім реєстрам та засобами захисту 
персональних даних.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
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