
НасильНицькі зНикНеННя 
та зНикНеННя безвісти 

під час 
збройНого коНфлікту

на сході України 
У 2014–2018 рр.

Харків 
Права людини 

2019



3

УДК 355.012-058.65(477-11)»2014/2018»
Н31

Здійснено в рамках проекту 
за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. 

Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США.

Supported 
by the Democracy Grants Program of the U.S. Embassy to Ukraine. 

The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government.

Анастасія Єгорова, Євгеній Захаров, Яніна Смелянська, Ігор Сосонський, 
Геннадій Токарев, Павло Шваб

Насильницькі зникнення та зникнення безвісти під час збройного конфлікту на сході 
України у 2014–2018 рр. / упоряд. Є. Ю. Захаров; ГО «Харківська правозахисна група». — 
Харків: ТОВ «Видавництво „Права людини“», 2019. — 78 с.

ISBN 978-617-7391-58-5

Увазі читача пропонується аналітична доповідь, яка репрезентує результати дослідження Харківської правозахисної 
групи щодо зниклих безвісти та насильницьких зникнень під час збройного конфлікту на сході України в 2014–2018 рр. 
Дослідники зібрали дані про більше, ніж 8400 зникнень, визначили більше 1600 тих, хто досі не знайдений, класифіку-
вали зникнення за обставинами та характером дій й виділили більше 600 зникнень, які підпадають під визначення «на-
сильницьке зникнення» в міжнародному праві. На основі зібраних даних було підготовлене подання до Міжнародного 
кримінального суду.

УДК 355.012-058.65(477-11)»2014/2018»

ISBN 978-617-7391-58-5

© Анастасія Єгорова, Євгеній Захаров, 
Яніна Смелянська, Ігор Сосонський, 
Геннадій Токарев, Павло Шваб, 2019

© Євгеній Захаров, упорядкування, 2019
© ГО «Харківська правозахисна група», 2019
© Олег Мірошниченко, дизайн, 2019

Н31

список скорочень

БД — база даних;
ВРУ — Верховна Рада України;
ВЦА — військово-цивільна адміністрація;
ЄРДР — Єдиний реєстр досудових розслідувань;
ЖК — Женевська (-і) конвенція (-ї) 12 серпня 1949 року;
ЗС3 — Загальна стаття 3 Женевських конвенцій;
ЗЗФ — законні збройні формування1;
ЗСУ — Збройні сили України;
КК — Кримінальний кодекс України;
КПК — Кримінальний процесуальний кодекс;
МВС — Міністерство внутрішніх справ України;
МДБ — Міністерство державної безпеки;
МЗК — Міжнародний збройний конфлікт;
МКС — Міжнародний кримінальний суд;
МГП — Міжнародне гуманітарне право;
ММПЛУ — Моніторингова місія з прав людини в Україні;
МТКЮ — Міжнародний кримінальний трибунал по справах колишньої Югославії;
МКЧХ — Міжнародний Комітет Червоного Хреста;
МО — Міністерство оборони України;
НМЗК — Неміжнародний збройний конфлікт;
НПУ — Національна поліція України;
НЗФ — незаконні збройні формування2;
НП — населений пункт;
НПУ — Національна поліція України;
ОБСЄ — Організація з безпеки і співробітництва в Європі;
ОМС — орган місцевого самоврядування;
ОРДЛО — окуповані райони Донецької та Луганської областей;
РС — Римський статут;
СБУ — Служба безпеки України;

1 «Законні збройні формування» є комплексним терміном, який означає Збройні Сили Україні та правоохо-
ронні органи (Національна поліція, Національна гвардія, Служба безпеки, Державна прикордонна служба 
тощо).

2 «Незаконні збройні формування» є комплексним терміном, який означає проросійські сепаратистські 
(антидержавні) групи, що діють в Східній Україні.
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СММ — Спеціальна моніторингова місія;
СПВЗ БГ — Судова Палата з воєнних злочинів Боснії та Герцеговини;
Т. зв. «ЛНР» — так звана «Луганська народна республіка»;
Т. зв. «ДНР» — так звана «Донецька народна республіка»;
УВКПЛ — Управління Верховного комісара ООН з прав людини;
ХПГ — Харківська правозахисна група;
ЦСС — Центр стратегічних справ.

1. резюме

17 червня 2015 року Україна приєдналася до Міжнародної конвенції про захист всіх осіб від 
насильницьких зникнень, але за чотири роки майже нічого не було зроблено для імплементації 
Конвенції до внутрішнього законодавства та практики його застосування. Відсутність в національ-
ному законодавстві належної правової кваліфікації насильницьких зникнень не дає можливості 
для адекватного застосування положень вищезгаданої Конвенції.

Проблема насильницьких зникнень є однією з найбільш серйозних в царині прав людини 
в Україні. Вони здійснювалися і бойовиками НЗФ в ОРДЛО, і підрозділами українських держав-
них структур на підконтрольній уряду території. Різниця в тому, що в ОРДЛО нема куди скаржи-
тися, і ці злочини залишалися цілком безкарними. На підконтрольній території після створення 
воєнної прокуратури в таких випадках відкривалися кримінальні провадження за заявами різних 
суб’єктів, хоча розслідування загалом не можна визнати ефективними.

З листопада 2015 року насильницькі зникнення на підконтрольній території нами не зафіксова-
ні (окрім зникнень, здійснених СБУ для обміну). В ОРДЛО у 2014 році вони відбувалися щоденно. 
Після переходу збройного конфлікту в фазу низької інтенсивності кількість зникнень зменшилася, 
але вони залишаються частими. Про долю зниклих не повідомляється. Лише через певний період, 
який може тривати від декількох годин до декількох місяців або навіть більше, зниклих впізнають 
в тілах загиблих із слідами насильства, або з’ясовується, що зниклий знаходиться під вартою під 
контролем т. зв. МДБ.

Відсутність єдиної методології визначення зниклих безвісти, а також координації між різни-
ми державними органами привела до появи різних даних щодо числа зникнень у зоні збройного 
конфлікту — від декількох сотень до декількох тисяч людей. 15 лютого 2015 року МВС оприлюд-
нило список з даними 1331 зниклих безвісти в зоні збройного конфлікту. За даними Управління 
НПУ в Донецькій області з квітня 2014 року до початку 2017 року на підконтрольній території 
Донецької області зникли безвісті 2727 чоловік, доля 1053 з них невідома. За даними Луганської 
обласної ВЦА на території області розшукується 1205 осіб, знайдено 633 людини, доля 572 за-
лишається невідомою. Менша кількість зниклих безвісти за оцінкою СБУ — 403 людини. Усі ці 
дані стосуються підконтрольної території. Надати оцінку кількості зниклих в ОРДЛО не видаєть-
ся можливим.

Багато зниклих безвісти можуть бути загиблими, а їхні тіла або взагалі не знайдені, або не іден-
тифіковані. Станом на 1 квітня 2018 року залишаються не ідентифікованими 307 загиблих.

У базі даних ГО «Мирний берег» зібрані дані про 4820 зниклих без вісти за весь час збройно-
го конфлікту. Доля 1136 з них відома. Неможливо визначити статус за браком інформації щодо 
2396 зниклих. На кінець травня 2019 року в базі даних нараховується 1288 зниклих, з них комба-
тантів — 153, цивільних — 1135.

За даними «Служби розшуку дітей» ГО «Магнолія» станом на 1 червня 2018 року, в 2014–2018 рр. 
у Донецькій області зникло 102 дитини, з них досі в розшуку — 7 дітей, у Луганській області — 
123 дитини, зараз в розшуку не залишилось жодної.
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СБУ несе відповідальність за насильницькі зникнення з метою обміну на військовополонених 
та цивільних заручників, яких утримують під вартою в ОРДЛО. Йдеться про те, що СБУ формує так 
званий «обмінний фонд»: шукає людей, які причетні до скоєння злочинів, пов’язаних з сепаратиз-
мом, державною зрадою, тероризмом та інших, які є в підслідності СБУ, затримує їх і пропонує об-
мін на заручників в ЛНР та ДНР замість кримінального переслідування та великих строків покаран-
ня. Затримані, як правило, погоджуються на обмін. Тоді їх вивозять в невідомі місця попереднього 
ув’язнення СБУ, яких за законом у СБУ бути не може, де тримають до обміну без будь-якої комуніка-
ції із зовнішнім світом. Де саме знаходяться ці «таємні тюрми СБУ» — незрозуміло. Окремі свідчен-
ня та звіти міжнародних організацій вказують на камери в управліннях СБУ східних міст України.

26 травня 2017 року до ВРУ був внесений законопроект № 6521, який передбачає створен-
ня установ попереднього тримання під вартою, підпорядкованих СБУ. Фактично він пропонує 
об’єднати в одному органі влади — СБУ — функції проведення розслідування та утримання під 
вартою, тобто повернутись до інквізиційних практик поводження з ув’язненими колишнього СРСР. 
Цей законопроект, на наше глибоке переконання, необхідно обов’язково відхилити.

Громадська організація «Харківська правозахисна група» (ХПГ), українська недержавна непри-
буткова правозахисна організація, підготувала подання Офісу Прокурора МКС, яке містить різ-
номанітну інформацію про злочинні діяння, скоєні під час збройного конфлікту на сході України 
в 2014–2018 рр.

ХПГ вбачає у цих діяннях ознаки злочинів проти людяності та воєнних злочинів в межах юрис-
дикції МКС. Є достатні підстави вважати, що ці діяння можна кваліфікувати як злочини проти лю-
дяності за статтею 7 (1) (i); і як військові злочини відповідно до статті 8(2)(a) (i), (ii), (vі) (серйозні 
порушення ЖК); Статті 8(2)(b) (xxi) (інші порушення законів і звичаїв війни в міжнародному зброй-
ному конфлікті) та Статті 8 (2)(c) (ii), (iv) (порушення загальної статті 3 ЖК) РС.

У розділі 2 «Вступ» надані короткі відомості про ХПГ та висловлені подяки міжнародним бла-
годійним інституціям, які підтримували наші зусилля, та партнерським організаціям, які брали 
участь у зборі інформації.

У розділі 3 «Методологія» описані види джерел інформації, БД ХПГ як інструмент аналізу зі-
браних даних, методика збору, перевірки та узагальнення інформації щодо підконтрольної уряду 
території, методика збору, перевірки та узагальнення інформації щодо ОРДЛО.

У розділі 4 «Правова кваліфікація насильницьких зникнень» розглянуто кваліфікацію насиль-
ницьких зникнень в Конвенції та українському законодавстві.

У розділі 5 «Зведені дані щодо безвісти зниклих на території збройного конфлікту» наводиться 
інформація, зібрана про безвісти зниклих, від якої ми відштовхувалися, виконуючи цю роботу.

У розділах 6 «Насильницькі зникнення в ОРДЛО» та 7 «Насильницькі зникнення на контро-
льованій урядом території Донецької та Луганської областей» розглянуті особливості та надані 
приклади зникнень на непідконтрольній та контрольованій урядом території Донецької та Луган-
ської областей.

У розділі 8 «Короткий огляд проблем застосування державою деяких статей Конвенції» коротко 
розглядаються причини відсутності імплементації Конвенції в Україні.

У розділі 9 «Порушення статті 17 Конвенції» розглянута проблема таємного утримання під вар-
тою та невиконання прав затриманих, які гарантуються Конвенцією.

У розділі 10 «Насильницькі зникнення з метою створення т. зв. «обмінного фонду» розглянута 
практика обміну між РФ та Україною військовополонених та цивільних заручників і насильницькі 
зникнення, що здійснюються СБУ для забезпечення цього обміну.

У розділі 11 «Резюме знахідок» наведені узагальнені знеособлені дані, зібрані нами щодо зло-
чинів, які розглядаються; продемонстровані їхня широкомасштабність та систематичність.

У розділі 12 «Ймовірні злочини» розглянуті:
1) Насильницькі зникнення»;
2) Вбивства;
3) Катування та жорстоке поводження;
4) Посягання на людську гідність;
5) Позбавлення права на справедливий суд як серйозні порушення Женевських конвенцій.
У розділі 13 «Обставини вчинення окремих злочинів» розглядаються приклади насильницьких 

зникнень та суміжних злочинів, перерахованих в п. 12.
Для кожного з перерахованих в п. 12 злочинів у Поданні викладено деякі загальні відомості 

щодо складу злочину, аналізуються докази, що підтверджують вчинення злочину, та формулюєть-
ся можлива юридична кваліфікація стверджуваного злочину відповідно до РС.

У розділі 14 коротко розглянуті передумови, необхідні для здійснення юрисдикції МКС, зокре-
ма, прийнятності з точки зору компліментарності та тяжкості злочинів, а також критерію інтересів 
правосуддя.

У розділі 15 «Висновки та рекомендації» підведені підсумки Подання на підставі наданих дока-
зів та надані рекомендації державним органам для покращення ситуації.
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2. ВстУп

ХПГ представляє інформацію про зниклих безвісти, насильницькі зникнення та суміжні зло-
чинні діяння, скоєні під час збройного конфлікту на сході України в 2014–2018 рр., маючи на 
меті переконати Прокурора МКС в необхідності відкриття розслідування. Це друге подання до 
Офісу Прокурора МКС, підготовлене нашою організацією, перше було надіслане на початку 
2019 року.

ХПГ була зареєстрована в 1992 році, з 1989 року вона діяла як правозахисна група Харків-
ського товариства «Меморіал». ХПГ здійснює захист прав людини в конкретних випадках їх пору-
шень, розглядаючи до 3 тисяч письмових звернень на рік, інформує про права людини українську 
державу та суспільство, аналізує стан дотримання прав людини та основних свобод в Україні. 
ХПГ намагається змінити на краще ситуацію в Україні з забезпеченням таких прав людини як 
право на життя, свобода від катувань та поганого поводження, від свавільних затримань, свобо-
да слова та інформації, право на приватність, права вразливих груп населення — в’язнів, людей, 
що живуть з ВІЛ/СНІД, наркозалежних, шукачів притулку та інших. Центр стратегічних справ ХПГ, 
створений у 2003 році, розглядає в національних судах та Європейському суді з прав людини до 
200 стратегічних справ на рік. Юристи Центру виграли більше 130 справ в ЄСПЛ за статтями 2, 3, 
5, 6, 8, 13 та іншими статтями Європейської конвенції захисту прав людини та основоположних 
свобод, більше 400 справ чекає на розгляд у ЄСПЛ, в тому числі більше половини з них — щодо 
злочинів, скоєних під час збройного конфлікту на сході. У 2016–2018 рр. ХПГ здійснила 46 моні-
торингових поїздок до НП вздовж ЛР для збору інформації про ці злочини.

Авторами цього подання є члени ХПГ Анастасія Єгорова, Євгеній Захаров, Яніна Смелянська, 
Ігор Сосонський, Геннадій Токарев та Павло Шваб.

17 червня 2015 року Україна приєдналася до Міжнародної конвенції про захист всіх осіб від 
насильницьких зникнень3 (надалі — Конвенція) і зобов’язана дотримуватися усіх її норм. За стат-
тею 2 цієї Конвенції «насильницьким зникненням уважається арешт, затримання, викрадення 
чи позбавлення волі в будь-якій іншій формі представниками держави чи особами або групами 
осіб, які діють з дозволу, за підтримки чи за згодою держави, при подальшій відмові визнати 
факт позбавлення волі або приховування даних про долю чи місцезнаходження зниклої особи, 
унаслідок чого цю особу залишено без захисту закону». За міжнародним правом насильниць-
ке зникнення є злочином, а якщо практика насильницьких зникнень є широко поширеною чи 
систематичною, — навіть злочином проти людяності. За ч. 2 статті 1 Конвенції «Жодні виключні 
обставини, якими б вони не були, чи то стан війни або загроза війни, внутрішня політична 
нестабільність чи інший надзвичайний стан, не можуть слугувати виправданням насильниць-
кого зникнення».

3 Закон про приєднання — <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/525-19>.
 Текст Конвенції — <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_l54/paran2#n2>.

Насильницькі зникнення спостерігалися в Україні та розглядаються в цій доповіді в таких пло-
щинах:

•	 на окупованій території Донецької та Луганської областей, здійснені незаконними воєнними 
формуваннями;

•	 на контрольованій урядом території Донецької та Луганської областей, здійснені воєнними 
частинами ЗСУ та іншими збройними формуваннями;

•	 на контрольованій урядом території, здійснені СБУ.
ХПГ висловлює щиру вдячність міжнародним та національним благодійним інституціям, які під-

тримували наші зусилля у зборі й документуванні інформації та підготовці цього подання, — Фонду 
сприяння демократії посольства США в Україні, Управлінню Верховного Комісара ООН з прав лю-
дини, Програмі розвитку ООН в Україні.

ХПГ співпрацювала з Національною поліцією України та громадською організацією «Мирний 
берег» щодо різних аспектів збору інформації. Красно дякуємо нашим колегам за дружню та плід-
ну взаємодію.

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/525-19
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3. методологія

3.1. Джерела іНформації

Джерелами інформації були:
а) щоденні офіційні повідомлення про ситуацію в зоні бойових дій, про людські втрати, руй-

нування і т. ін., повідомлення інших інформаційних ресурсів, в тому числі місцевих, про на-
слідки бойових дій;

б) щоденні повідомлення СММ ОБСЄ, доповіді ММПЛ, доповіді міжнародних та національних 
правозахисних організацій — AI, HRW, Правозахисного центру «Меморіал», УГСПЛ та інших 
правозахисних організацій в Україні;

в) відповіді на інформаційні запити, надіслані згідно із Законом України «Про доступ до публіч-
ної інформації», до ОМС та органів влади на підконтрольній уряду території;

г) моніторингові поїздки до НП Донецької та Луганської областей на підконтрольній уряду 
території з метою перевірки і уточнення отриманих у відповідях на запити даних, інтерв’ю-
вання жертв порушень прав людини та інших очевидців, проведення відео- та фотозйомки;

ґ) інформаційні ресурси, які регулярно публікують інформацію про події в зоні збройного конфлікту;
д) повідомлення інформантів, які мешкають в ОРДЛО;
е) матеріали проваджень, відкритих ЦСС ХПГ за фактами порушень прав людини в зоні конфлікту;
є) БД ХПГ.
З метою дослідити масштаби зниклих безвісти осіб, викрадених, взятих у заручники, а також 

досудового розслідування кримінальних правопорушень, у 2018–2019 рр. ХПГ направила інфор-
маційні запити до НПУ, головних управлінь НПУ в Луганській та Донецькій областях, до ГПУ щодо 
кількості зареєстрованих заяв від громадян та відкритих кримінальних проваджень за стаття-
ми 115 («Вбивство», з додатковою відміткою в ЄРДР «безвісти зниклий»), 146 («Незаконне позбав-
лення волі або викрадення людини»), 147 («Захоплення заручників») КК, вчинених як ЗЗФ, так 
і бойовиками НЗФ, кількості осіб, постраждалих внаслідок таких злочинів, закритих криміналь-
них проваджень та направлених до суду з обвинувальним вироком. Крім того, зроблено запити 
до територіальних управлінь Державної судової адміністрації Луганської, Донецької області щодо 
кількості ухвалених вироків у вказаних категоріях справ за період з 01.01.2014 року по ІІ квартал 
2018 року. На жаль, отримані відповіді від правоохоронних органів виявились неповними, більше 
того, на деякі з питань відповіді не надано.

БД ХПГ є реляційною базою даних щодо втрат цивільного населення та руйнування житлових 
будинків й об’єктів інфраструктури, а також безвісти зниклих. Вона побудована на основі віль-
ної системи управління базами даних MySQL. Розроблене ХПГ програмне забезпечення дозволяє 
перевіряти коректність написання адрес будинків, знаходити і вказувати повтори одних і тих же 
епізодів і здійснювати захист персональних даних шляхом їх автоматичного кодування і зберіган-
ня в базі в закодованому вигляді. За введення ключа доступу всі персональні дані розкодуються 
і можуть оброблятися. Програмне забезпечення передбачає вибірку епізодів для заданого періоду 

часу, місця розташування і типу подій як окремо, так і в комбінації будь-якого набору цих ознак, 
і дозволяє генерувати звіти, що показують узагальнену інформацію в табличній формі (розподіл 
епізодів за певний періоду часу, по місцю розташування, типу втрат і типу подій) і в графічному 
вигляді — на картах, побудованих на основі GOOGLEMAP.

3.2. метоДиКа зборУ, перевірКи та УзагальНеННя іНформації 
щоДо піДКоНтрольНої УряДУ території

Дані, надіслані у відповідях на інформаційні запити ХПГ органами влади та ОМС, порівнювали-
ся між собою та перевірялись під час моніторингових поїздок шляхом опитування жертв, членів їх 
родин та інших мешканців НП з використанням заздалегідь підготовлених опитувальників.

Для збору даних ХПГ користувалась також джерелами в Інтернеті (сайт МВС щодо зниклих без 
вісти, сайти громадських організацій тощо). Були оброблені такі інформаційні ресурси:

•	 http://old.npu.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1141400
•	 https://mb.net.ua/
•	 http://hostage.org.ua/
•	 http://magnolia.org.ua/uk/
•	 http://krymsos.com/files/Насильницькі зникнення.pdf
Інформація, отримана за інформаційними запитами, зібрана під час моніторингових поїздок 

та з інших джерел, була внесена до БД ХПГ, що надало можливість узагальнювати дані про широ-
комасштабні порушення прав людини і отримати різноманітні статистичні показники щодо жертв 
та їх вірогідних кривдників — за видами порушень, за певний проміжок часу, за місцем розташу-
вання, де відбулися порушення, тощо.

Працівники ХПГ проводили перехресну перевірку даних, отриманих з різних джерел. Переві-
рені дані вносилися в xls-таблицю, яка була вхідним документом для внесення в базу даних.

3.3. метоДиКа зборУ, перевірКи та УзагальНеННя іНформації щоДо орДло

Для збору даних про порушення прав людини на окупованих територіях ХПГ користувалась Ін-
тернет-ресурсами:

•	 http://poisk.derzhava.today/
•	 http://mgblnr.org/category/rozysk/main
•	 http://www.mgbdnr.ru/page_news.php
та іншими.
Крім того, ХПГ використовувала:
•	 опитування військовополонених та цивільних заручників, звільнених з полону НЗФ через 

обмін або іншим шляхом;
•	 прямі звернення з ОРДЛО електронною поштою та іншим шляхом до ХПГ про допомогу;
•	 повідомлення наших інформантів, які мешкають на окупованій території про порушення 

прав людини, вчинені в їхніх НП.
Працівники ХПГ проводили перехресну перевірку даних, опублікованих в Інтернеті та отрима-

них іншим шляхом, шукали дані також в сторінках родичів зниклих в соціальних мережах, переві-
ряючи опубліковані дані.

Перевірені дані вносилися в xls-таблицю, яка була вхідним документом для внесення в базу даних.

http://old.npu.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1141400
http://hostage.org.ua/
http://krymsos.com/files/�����������
http://mgblnr.org/category/rozysk/main
http://www.mgbdnr.ru
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4. праВоВа кВаліфікація 
насильницьких зникнень

Стаття 4 Конвенції зобов’язує кожну державу-учасницю вжити заходів «для того, щоб насиль-
ницьке зникнення кваліфікувалося як правопорушення в її кримінальному праві». Стаття 146 КК 
України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) стосується насильницьких зникнень:

1. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини — караються обмеженням волі на 
строк до трьох років або позбавленням волі на той же строк.

2. Ті самі діяння, вчинені щодо малолітнього або з корисливих мотивів, щодо двох або більше 
осіб або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров’я 
потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, або із за-
стосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу, — караються обмеженням волі 
на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою 
групою, або такі, що спричинили тяжкі наслідки, — караються позбавленням волі на строк від 
п’яти до десяти років.

Проте стаття 146 КК вочевидь не відповідає визначенню в статті 2 Конвенції.
У законопроекті «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти» (реєстраційний № 5435-1 від 

5 грудня 2016 року) точно відтворені визначення насильницького зникнення та абсолютна заборона 
цього міжнародного злочину (статті 1 та 2 Конвенції), а також міститься заборона таємного утриман-
ня під вартою (ч. 1 статті 17 Конвенції). Законопроект передбачає співробітництво органів, уповно-
важених на облік та/або розшук осіб, зниклих безвісти, з Комітетом з насильницьких зникнень, 
створеним відповідно до Конвенції. Законопроект додає до КК України статтю 1461 такого змісту:

«Стаття 1461. Насильницьке зникнення.
1. Арешт, затримання, викрадення чи позбавлення людини волі в будь-якій іншій формі, скоє-

не посадовою особою держави під час виконання нею своїх службових обов’язків або перебуван-
ня в якості особи, що здійснює публічну службу в інший спосіб, при подальшій відмові визнати 
факт такого арешту людини або її затримання, або викрадення чи позбавлення людини волі 
в будь-якій іншій формі або приховування даних про її долю чи місцеперебування, — караються 
позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

2. Віддання наказу або розпорядження про вчинення дій, зазначених у частині першій цієї 
статті або невжиття начальником, якому стало відомо про вчинення дій, зазначених у части-
ні першій даної статті, його прямими або безпосередніми підлеглими, заходів щодо їх припи-
нення та неповідомлення компетентних органів про злочин, — караються позбавленням волі 
на строк від п’яти до семи років».

Крім того, додана норма про незастосування строку давності у разі вчинення цього злочину.
18 січня 2018 року парламент ухвалив в першому читанні законопроект з тією ж назвою № 5435 

від 22 листопада 2016 року, в якому відсутні вказані норми, але в інших головних аспектах законо-

проекти дублюються. Законопроект № 5435-1 відхилений, але ці його норми доручено врахувати 
під час другого читання.

12 липня 2018 року парламент ухвалив законопроект № 5435 в цілому, додавши до КК Укра-
їни статтю 1461. Ухвалений закон передбачає створення Комісії з питань осіб, зниклих безвісти 
за особливих обставин, що функціонуватиме на основі цього Закону та положення про Комісію, 
що затверджується Кабінетом Міністрів України. Комісія є допоміжним консультативно-дорадчим 
органом уряду, у її складі мають працювати громадські активісти. Державні службовці не можуть 
входити до цієї Комісії. Згідно з цим законом Комісія створює та є розпорядником Єдиного реєстру 
осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Реєстр створюється з метою акумулювання значно-
го обсягу інформації про зниклих безвісти, зокрема, «інформацію, що надасть змогу ідентифіку-
вати зниклих безвісти осіб» (місце і дата народження, сімейний стан, місце проживання, медична 
інформація, в тому числі, результати проведення досліджень ДНК тощо).

Фактично Комісія наділена повноваженнями органу виконавчої влади, яким вона не є. На нашу 
думку, це мав би бути саме державний орган, а не інституція, в якій працюють громадські діячі, — 
підрозділ або Міністерства юстиції, або Міністерства з питань тимчасово окупованих територій 
та внутрішніх переселенців. Вже пройшло більше року після прийняття закону, а положення про 
Комісію, сама Комісія та Єдиний реєстр зниклих безвісти так і не створені. Стаття 1461 також не 
застосовується. В НПУ говорилося про перекваліфікацію порушених кримінальних проваджень 
з використанням нової статті, але поки що це не відбулося. Питання розшуку безвісти зниклих 
та розслідування відповідних злочинів детально розглядається в аналітичній доповіді «Де вони?» 
громадської організації «Мирний берег»4.

4 Вовк М., Книров Б., Щербак Г. Де вони?. Аналітичний звіт за результатами роботи ГО «Мирний берег». — 
Луцьк: Вежа-Друк, 2018. — 92 с.
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5. зВедені дані щодо безВісти зниклих 
на території збройного конфліктУ

Відсутність єдиної методології визначення зниклих безвісти, координації між різними держав-
ними органами привела до появи різних оцінок числа зникнень у зоні збройного конфлікту — від 
декількох сотень до декількох тисяч людей.

15 лютого 2015 року МВС оприлюднило5 список з даними 1331 зниклих безвісти в зоні збройного 
конфлікту з проханням надати будь-яку інформацію про місцезнаходження вказаних громадян.

За інформацією Управління НПУ Донецької області, надісланою у відповіді на інформаційний 
запит ХПГ, з квітня 2014 року до початку 2017 року на підконтрольній території Донецької об-
ласті зникли без вісті 2727 чоловік, доля 1053 з них невідома. За даними Луганської обласної 
ВЦА, наведеними у відповіді на інформаційний запит ХПГ, з початку проведення АТО в області на 
контрольованій території розшукується 1205 осіб, знайдено 633 людини, доля 572 залишається 
невідомою.

Меншу кількість зниклих безвісти з початку збройного конфлікту на сході назвав6 у кінці грудня 
2017 року голова СБУ Василь Грицак — 403 людини, включаючи 123 військовослужбовців, членів 
добровільних батальйонів та силовиків.

Зрозуміло, що багато зниклих безвісти можуть бути загиблими, а їхні тіла або взагалі не зна-
йдені, або не ідентифіковані. Як повідомила7 голова Комітету ВРУ з питань охорони здоров’я Ольга 
Богомолець, станом на 1 квітня 2018 року залишаються не ідентифікованими 307 загиблих. Їх біо-
логічні зразки зберігаються в базі ДНК, яку веде Державний науково-дослідний експертно-кримі-
налістичний центр МВС. У цій базі зберігаються ДНК зразків фрагментів невпізнаних тіл, які, за 
результатами досліджень, належать 861 особі, встановлено особи 554 загиблих.

Слід зауважити, що дані про кількість зниклих безвісти, які оголошуються державними органа-
ми, формуються на підставі заяв до МВС різних суб’єктів про зникнення (з 7 листопада 2016 року — 
до НПУ). Якщо зникла людина не знаходиться протягом трьох діб (зниклі діти — протягом однієї 
доби), то має відкриватись кримінальне провадження за 115 статтею КК України (умисне вбивство). 
Якщо людину знаходять, то провадження закривається. Але якщо людина знайшлася в перші дні 
після зникнення, і провадження не було відкрите, повідомлення про зникнення може залишати-
ся в базі даних МВС. До того ж, ми часто стикалися з ситуацією, коли доля зниклої людини вже 
з’ясована, але вона все ще перебуває в розшуку.

З іншого боку, якщо заява про зникнення до МВС (НПУ) не подавалася, то воно взагалі не по-
трапляє до державної статистики. Зокрема, це стосується зникнень в ОРДЛО: про них МВС (НПУ) 
не повідомляють. В базі даних МВС щодо зниклих безвісти містяться окремі повідомлення про 
зникнення в Донецькій та Луганській області протягом весни-літа 2014 року, пізніше повідомлень 

5 <http://old.npu.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1141400>.
6 <https://www.dialog.ua/ukraine/139595_1513348177>.
7 <http://novosti.dn.ua/news/281540-na-donbasse-ne-mogut-ydentyfycyrovat-307-pogybshykh-nardep>.

про зникнення на окупованих територіях немає. За даними «уповноваженого з прав людини» 
т. зв. ДНР Дар’ї Морозової 509 осіб зареєстровані як зниклі безвісти станом на 21 липня 2017 року8.

Правозахисні організації збирають дані про зниклих безвісти через безпосередні контакти 
з родинами зниклих та використовують відкриту базу даних НПУ, а також надсилають інформа-
ційні запити до органів місцевого самоврядування, деякі з яких краще, ніж державні органи, об-
ліковують безвісти зниклих у своїх територіальних громадах.

У базі даних ГО «Мирний берег» зібрані дані про 2878 зниклих без вісти за весь час збройного 
конфлікту на сході України, в тому числі 1425 військових, 1453 цивільних, серед останніх 56 дітей. 
На кінець травня 2018 року в базі даних 1148 зниклих, з них військових — 150, цивільних — 998, 
в тому числі 33 дитини. Невпізнаних загиблих — 1529. Крім того, база даних містить дані про 23 за-
триманих в результаті зникнення, 634 звільнених, 421 загиблих після зникнення, 58 членів НВФ. 
Кількість зниклих, для визначення статусу яких бракує інформації, — 2396. Загалом кількість зни-
клих без вісті в базі даних становить 4820 осіб10.

За даними «Служби розшуку дітей» ГО «Магнолія» станом на 1 червня 2018 року, в 2014–2018 рр. 
у Донецькій області зникло 102 дитини, з них досі в розшуку — 7 дітей, у Луганській області — 
123 дитини, зараз з них в розшуку не залишилось жодної.

8 <http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport19th_UKR.pdf>, п. 37.
9 Вовк М., Книров Б., Щербак Г. Де вони? Аналітичний звіт за результатами роботи ГО «Мирний берег». — 

Луцьк: Вежа-Друк, 2018. — С. 17.
10 Там само. — С. 42.

http://old.npu.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1141400
https://www.dialog.ua/ukraine/139595
http://novosti.dn.ua/news/281540-na-donbasse-ne-mogut-ydentyfycyrovat-307-pogybshykh-nardep
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport19th_UKR.pdf
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6. насильницькі зникнення В ордло

Чи можна вважати викрадення людей незаконними збройними формуваннями в ОРДЛО на-
сильницькими зникненнями? Якщо спиратися на телеологічну інтерпретацію визначення, то 
суб’єктами цього злочину можна вважати і недержавні групи. Хоча насправді вони мають росій-
ських керівників. Відомо, що офіс прокурорів МКС збирає та оцінює інформацію щодо здійснення 
загального (overall) контролю РФ над сепаратистськими групами, а в Резолюції ПАРЄ від 24 квітня 
2018 року стверджується навіть про більш сильний фактичний (effective) контроль РФ над територі-
ями т. зв. ДНР та ЛНР. Отже, усі випадки викрадення людини, коли т. зв. ДНР та ЛНР відмовляються 
надати інформацію про долю викрадених, ми кваліфікуємо як насильницькі зникнення.

У 2014 році невідомі в камуфляжній формі зі зброєю в руках щодня викрадали в ОРДЛО цивіль-
них, переважно чоловіків. Жертвами зникнень часто ставали люди, які публічно висловлювали 
свою проукраїнську позицію. Так, були викрадені у Луганську історики, викладачі вишів Сергій 
Сергієнко та Володимир Семистяга (див. додаток 1). Жахлива історія трапилася з 16-річним Степа-
ном Чубенком, спортсменом, воротарем футбольного клубу «Авангард» (Краматорськ).

24 червня 2014 року Степан Чубенко, 11.11.1997 р. н., повертався до-
дому з Києва до Краматорська через Донецьк, але зник. Як виявилося, він 
був затриманий в Донецьку бойовиками з батальйону «Керч», які зняли 
хлопця з потягу за жовто-блакитну стрічку на рюкзаку. Спочатку вони 
його побили, потім відвезли до Горбачево-Михайлівки, де після страш-
них катувань розстріляли. Бойовики вимагали від матері гроші за викуп 
сина, коли ж виявилось, що дитини уже немає в живих — вимагали гроші 
за голову Степана. У кінці вересня до матері прийшла звістка, що тіло 
знайдено. Після ексгумації останки закатованого хлопця було відправле-
но до Краматорська. Поховали Степана Чубенка 8 листопада 2014 року 

в його рідному місті. Вбивцями неповнолітнього хлопця виявилися троє бойовиків з батальйону 
«Керч», в тому числі командир батальйону Вадим Погодин. Усі вони уникнули відповідальності.

Це єдиний відомий нам перевірений випадок насильницького зникнення дитини під час зброй-
ного конфлікту.

Після переходу збройного конфлікту в фазу низької інтенсивності кількість зникнень зменши-
лася, але все одне вони залишаються частими. Про долю зниклих не повідомляється. Лише через 
певний період, який може тривати від декількох годин до декількох місяців або навіть більше, 
зниклих впізнають в тілах загиблих із слідами насильницької смерті, або з’ясовується, що зниклий 
знаходиться в місці позбавлення волі під контролем т. зв. МДБ.

Активна позиція родичів та друзів зниклого, зокрема, публікації про його зникнення на підконтр-
ольній території сприяють розкриттю інформації про місце його утримання під вартою. Так трапи-
лось з підприємцем Романом Сагайдаком, про долю якого багатократно повідомлялося11 на сайті ХПГ.

11 Див., наприклад, <http://khpg.org/index.php?id=1504111200>.

Степан Чубенко

30 червня 2017 року біля 16-00 біля парковки торгового центру «Прометей» в Луганську, був 
викрадений Роман Сагайдак, 1987 року народження, уродженець м. Краснодон Луганської обл.

Чоловік прямував до своєї машини. В цей час під’їхала інша машина, 
з якої вийшли люди у військовій формі, одягли Роману мішок на голо-
ву, заштовхали машину і увезли. На наступний день в його квартиру 
прийшли люди, представилися співробітниками «МГБ ЛНР», провели 
обшук, винесли все, що можна було винести. При зверненні батьків 
Романа до «МГБ ЛНР» була надана відповідь, що ніхто нічого не знає, 
а в списках затриманих хлопець нібито не значиться. Тільки на по-
чатку серпня 2017 року т. зв. МДБ визнала, що Роман знаходиться 
у них під вартою і показала хлопця матері. Романа обвинувачують 
у шпигунстві. Слідчі дії довго не проводилися 26 листопада 2018 року 

Романа Сагайдака «судом ЛНР» засуджено до 13 років позбавлення волі з повною конфіскаці-
єю майна.

Аналогічний розвиток подій був із луганським блогером Едуардом Неделяєвим, вченим з Доне-
цька Ігорем Козловським, журналістом та письменником Станіславом Асєєвим (Васіним) з Доне-
цька та багатьма іншими.

Встановити точну кількість зниклих без вісти в ОРДЛО ми не можемо, оскільки значна кількість 
випадків зникнення не потрапляє до публічної сфери. Але навіть кількість звернень до нашої орга-
нізації з приводу зниклих без вісті вражає.

Так, наприклад, протягом трьох літніх місяців 2017 року ми отримали 15 звернень, у 6 випадках 
з 15 були знайдені трупи зниклих з вогнепальними пораненнями. У червні було 8 випадків, троє 
загинули, у липні — четверо зниклих, трьох з них розстріляли, у серпні зникли 4 чоловіка, де вони 
зараз — невідомо.

В ЛНР неодноразово зникали таксисти. ХПГ відомо про чотири таких випадки у Луганську, але 
ми чули багато розповідей про аналогічні зникнення й в інших містах т. зв. ДНР та ЛНР.

У липні 2016 зникли троє молодих людей, які працювали в службі таксі Луганська. Всі три зник-
нення відбулися між 22.00 і 23.00. В цей час в місті починається комендантська година. Хоча у всіх 
трьох водіїв був дозвіл працювати і під час комендантської години. Молоді люди працювали в служ-
бі офіційно. Прийняли по раціях повідомлення на виклик в різні райони міста. Більше на зв’язок 
вони не виходили.

Через кілька днів автомобілі всіх трьох зниклих хлопців були знайде-
ні в різних районах міста. Одного з таксистів, 27-річного Дмитра Кри-
лова, знайшли на ранок після зникнення мертвим без ножових і вогне-
пальних поранень. Варто також відзначити, що повідомлення про те, 
що з настанням комендантської години в «республіках» тільки найвід-
важніші працівники таксі обслуговують населення в нічний час доби.

07.01.2017 о 19.00 в Луганську пропав молодий чоловік, Дмитренко 
Сергій В’ячеславович 1992 р. н. Він виїхав з будинку по вул. Інтерна-
ціональна на машині ЗАЗ (Део) SENS зеленого кольору і вже близько 
восьмої години вечора перестав відповідати на дзвінки.

Сергій працював в таксі. Поїхав за викликом диспетчера за адресою замовників, забрав лю-
дей і відвіз їх до призначеного місця. Після цього зв’язок зник. Людей, яких він підвозив, начебто 
опитали, однак це не допомогло встановленню його місцезнаходження. Родичі об’їхали всі лі-

Роман Сагайдак

Сергій Дмитренко

http://khpg.org/index.php?id
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карні та морги, їх в Луганську 18. Ніякої інформації про Сергія немає. Також батьки зверталися 
в «військову комендатуру» і «міліцію» т. зв. ЛНР. У міліції прийняли заяву і пообіцяли шукати. 
Але про місцезнаходження хлопця нічого не було відомо.

Лише 5 жовтня 2017 року труп Сергія був знайдений в кюветі автодороги в районі с. Юві-
лейний м. Луганська.

У додатку 1 наведено короткий опис 80 випадків насильницьких зникнень та зникнень без вісти 
на території ОРДЛО. Значну частину інформації про ці зникнення ХПГ отримала під час моніто-
рингових візитів до населених пунктів вздовж ЛР, які були окуповані НЗФ у першу фазу конфлікту 
та звільнені ЗСУ у липні-серпні 2014 року.

7. насильницькі зникнення 
на контрольоВаній Урядом території 
донецької та лУганської областей

У травні–вересні 2014 року в період інтенсивного збройного протистояння насильницькі зник-
нення спостерігалися і з боку українських воєнних формувань, переважно добровольчих баталь-
йонів. Деякі бійці вважали, що вони можуть ставитися до полонених, так само, як сепаратисти. 
В результаті були зафіксовані випадки катування полонених сепаратистів (навіть з летальними 
наслідками), викрадення людей з подальшою вимогою їхнього викупу, захоплення автівок, маро-
дерство — бо бійці вважали, що це диктувалося законами війни. Затримання людей силовиками, 
які здавалися підозрілими, із одночасним застосуванням насильства щодо них стало буденним яви-
щем. Прокуратура ці злочини спочатку не розслідувала. Але після створення воєнної прокуратури 
було відкрито багато кримінальних проваджень за заявами постраждалих проти воєнних-кривдни-
ків. Найбільш винними виявилися «Айдар», «Шахтарськ» (пізніше «Торнадо»), «Чернігів» та інші.

У цьому полягає суттєва різниця між злочинами, скоєними воєнними на окупованих та на контр-
ольованих територіях. На окупованих територіях злочинці залишалися безкарними. Безглуздо 
було скаржитися в «народну поліцію», яка сама ж ці злочини й скоювала. Правосуддя в т. зв. ДНР 
та ЛНР відсутнє як таке. На контрольованих територіях розслідування злочинів з боку воєнних, і зо-
крема, у випадку насильницьких зникнень, все ж таки проводилося, і за наполегливості родичів 
зниклих могло бути успішним. Розглянемо два приклади.

1. 29 червня 2014 року фермер Олег Куницький 1971 р. н., їхав на 
автомобілі «Лада 212140» (номер ВВ6050СІ). При собі він мав багато 
документів — паспорт громадянина України, закордонний паспорт, 
атестат про закінчення школи, два дипломи Луганського аграрного 
університету, свідоцтво про реєстрацію машини, карту України.

Також у Куницького був карабін «Форт 202» 7,62 калібру 2011 ви-
пуску і не менше 60 патронів до нього. Дозвіл на зберігання і викорис-
тання зазначеної зброї був із собою.

Олег Куницький був успішним фермером, організатором Сватів-
ської самооборони, волонтером, який збирав кошти і надавав по-

стійну допомогу військовим. Багато в чому завдяки його зусиллям Сватівський район залишив-
ся на підконтрольній уряду території.

За запевненням Володимира Куницького, батька Олега, крім зазначеного майна, його син мав 
при собі 100 тисяч доларів. Представник Володимира адвокат Сергій Козакевич, повідомив, що ці 
гроші фігурують в матеріалах справи, проте з приводу їх крадіжки підозра поки не пред’явлено.

Близько 17:00 Куницького зупинили військовослужбовці 51-ї бригади на блокпосту між села-
ми Єпіфанівка і Нова Астрахань Кремінського району. Ця територія перебувала під контролем 
українських військових.

Олег Куницький
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Для з’ясування обставин на блокпост були викликані представники Військової служби пра-
вопорядку. Після огляду всіх речей і машини вони зв’язали руки затриманому, на голову одягли 
мішок. Потім представники Військової служби правопорядку відвезли Куницького на терито-
рію військової частини 2331 в с. Варварівка (територія колишнього консервного заводу). Май-
но померлого фермера, зокрема автомобіль і карабін, були вилучені військовослужбовцями, що 
не було документально зафіксовано — слідів машини і зброї не встановлено.

«Документи про затримання Стрільцем не складалися. Документи про надання медичної до-
помоги Куницькому знищені. Залишилася тільки випадкова запис про те, що автомобіль заїж-
джав на блокпост», — зазначив Козакевич, адвокат Володимира Куницького.

Саме завдяки записи і вдалося провести зв’язок між зникненням Куницького і його затри-
манням на блокпосту. Оскільки у події були свідки — інші військовослужбовці.

У частині від Куницького вимагали зізнатися в причетності до скоєння терористичних ак-
тів, били його. На ранок наступного дня в частину прибули бійці 8-го полку спецназу, серед 
яких був Сергій Онищук. Військова служба правопорядку передала фермера спецназівцям.

Після передачі Куницького і подальших побоїв, стало очевидно, що Куницькому потрібна ме-
дична допомога. Медики військової частини провели огляд і констатували, що затриманий по-
требує негайної госпіталізації.

Перевезенням побитого Куницького в Старобільськ нібито керував начальник спецназівців 
Олександр Горбачов. Але до Старобільська Куницький вже не доїхав.

Ударами в живіт у нього були пошкоджені внутрішні органи, виникла внутрішня кровоте-
ча, і Олег Криницький загинув.

Його закопали в лісосмузі.
Однак у відповідь на запит, куди пропав Куницький після задокументованого затримання на 

блокпосту, командування сектора відповіло, що Куницький був звільнений і виїхав сам.
Група Горбачова, як вважає слідство, поховала тіло Куницького. Однак після початку роз-

слідування, вважає прокуратура, у вересні 2014 го тіло перепоховали (на тому ж місці), заси-
павши вапном. Труп Куницького був виявлений тільки 7 вересня 2016 року. Експертиза підтвер-
дила — це його останки.

Сергій Стрілець, 39-річний підполковник (на момент трагедії — майор). У 2014-му був начальни-
ком адміністративної групи штабу Рівненського зонального відділу Військової служби правопоряд-
ку. Його підозрюють у застосуванні тортур до Куницькому і незаконне заволодіння його майном.

Іван Васюк, старший прапорщик Військової служби правопорядку. Йому оголошено підозру 
за аналогічними статтями.

Сергій Онищук, майор, 35 років. З 2015 року — начальник підготовки та спорту 3-го зведе-
ного загону спецпризначення військової частини — польової пошти В4252 (8 полк спеціального 
призначення). Підозрюється в нанесенні тілесних ушкоджень, які призвели до смерті, і нена-
дання медичної допомоги.

37-річний Олександр Горбачов, підполковник, офіцер управління розвідки оперативного ко-
мандування «Захід». Підозри висунуті за привласнення майна Куницького.

Усім чотирьом обрано запобіжний захід — утримання під вартою. Згодом Стрілець був звіль-
нений.

Не пред’явлено підозру через перебування за кордоном двом особам:
Юрій Блішун, полковник, колишній начальник управління розвідки ОК «Захід», відсторонений 

від посади у зв’язку з розслідуванням справи.

Ярослав Демедюк, колишній військовослужбовець 8-го полку спецназу.
Суд триває.
Ця трагічна історія стала широко відомою і описана в багатьох джерелах12.

2. 21 липня 2014 року Мінчонок Олександр Олександрович 1983 р. н. 
вранці вивозив бабусю з Лисичанська до Харкова на авто Mitsubishi 
Pajero Wagon 2006 року випуску з транзитними номерами (авто про-
пало разом з документами, але пізніше було виявлено на базі баталь-
йону «Айдар» в Старобільську).

Під час розмови по телефону повідомив батькам, що поїхав до 
Сєвєродонецька. Дзвонив з блокпоста в Муратово.

Через 30–40 хвилин з його телефону зателефонував невідомий 
і уточнив у батьків про Олександра, чи є він їх сином. Мати підтвер-
дила. По телефону матері повідомили, що її син затриманий і його 

везуть в прокуратуру, а бабусю направлять в Рубіжне (її згодом знайшли в лікарні Рубіжного).
Батьки шукали сина і його машину в Сватові, Рубіжному, Старобільську, але безрезультатно.
Самостійні пошуки призвели до того, що мати з’ясувала: незаконне затримання її сина про-

водили представники батальйону «Айдар».
Було порушено кримінальне провадження, кілька бійців «Айдара», які брали участь у викра-

денні Олександра, були затримані. Машину батькам Олександра повернули.
За аналізом ДНК Олександр Мінчонок був упізнаний в невідомому загиблому, викопаному з мо-

гили, переданий батькам і похований. Розслідування триває, але є неефективним.
Слід підкреслити, що кількість насильницьких зникнень на підконтрольній уряду території 

у 2015 році значно менша, ніж у 2014, і останній випадок насильницького зникнення зафіксований 
ХПГ в листопаді 2015 року. У 2016–2018 рр. випадки насильницьких зникнень на підконтрольній 
території нами не спостерігалися (окрім зникнень, здійснених СБУ для обміну).

У додатку 2 наведено короткий опис 57 випадків зникнень безвісти і, зокрема, насильницьких 
зникнень на території трьох районів — Станично-Луганському, Попаснянському та Маріїнському. 
ХПГ отримала інформацію про цих зниклих під час моніторингових поїздок до населених пунктів 
вздовж ЛР.

12 Див., зокрема, https://ua.censor.net.ua/r450297

Олександр Мінчонок

https://ua.censor.net.ua/r450297
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8. короткий огляд проблем застосУВання 
держаВою деяких статей конВенції

В п. 1 вже йшлося про відсутність належної правової кваліфікації насильницьких зникнень, яка 
вимагається статтею 4 Конвенції. Зміни, передбачені ухваленим 12 липня 2018 року законопро-
ектом 5435, на наш погляд, не можна вважати належними. Відсутність такої кваліфікації не дає 
можливості вжити необхідних заходів для притягнення до кримінальної відповідальності за ско-
єння цього злочину, обумовлених статтею 6, та передбачити для нього «відповідні заходи пока-
рання з урахуванням його надзвичайної серйозності» (стаття 7). За відсутності належної право-
вої кваліфікації цього злочину також неможливо розглянути питання строків давності (стаття 8), 
вжити необхідних заходів для встановлення компетенції держави здійснювати юрисдикцію стосов-
но злочину насильницького зникнення (стаття 9) та забезпечити взяття обвинуваченого у скоєнні 
цього злочину під варту чи вжити всіх інших правових заходів, необхідних для забезпечення його 
присутності (стаття 10). Також відсутність належної кваліфікації послабляє можливість вимагати 
передачі особи, яка підозрюється у вчиненні злочину насильницького зникнення, якщо вона ви-
являється на території, що знаходиться під юрисдикцією держави-учасниці (стаття 11), можливість 
отримати компетентним органам інформацію про насильницьке зникнення та, у разі необхідності, 
негайно провести ретельне та неупереджене розслідування, що вимагається статтею 12 Конвенції.

Відсутність належної кваліфікації злочину насильницького зникнення не дає можливості адек-
ватно розглядати питання видачі особи, що вчинила цей злочин, іншій-державі учасниці Конвен-
ції (стаття 13), а також надавати «найповнішу взаємну правову допомогу в кримінальних справах, 
порушених за злочин насильницького зникнення» (стаття 14) та надавати державами учасницями 
одна одній «найповніше сприяння в наданні допомоги жертвам насильницьких зникнень, у роз-
шуку, у визначенні місцезнаходження чи звільненні зниклих осіб, а в разі смерті — в ексгумації, 
ідентифікації особи зниклих та поверненні їхніх останків» (стаття 15). З тієї ж причини навіть 
не розглядається небезпека стати жертвою насильницького зникнення у разі видачі, повернення, 
передачі чи видачи особи іншій державі (стаття 16).

За умов цілковитої відсутності імплементації вказаних статей Конвенції, відповідно, не здійсне-
ні її норми щодо доступу до інформації про позбавлення волі особи та її стан, умови обмеження 
цього доступу, захист персональних даних зниклої особи, гарантії звільнення особи, позбавленої 
волі та норми про притягнення до відповідальності тих державних службовців, які незаконно від-
мовили в доступі до інформації, перешкоджали у використанні засобів правового захисту або 
не виконали реєстраційні обов’язки (статті 18–22). Також не вживалися заходи щодо вивчення її 
норм, про які йдеться в статті 23, та з метою здійснення права «знати правду про обставини на-
сильницького зникнення, хід та результати розслідування справи та про долю зниклої особи» 
(стаття 24). Також примарним для жертви насильницького зникнення є деклароване цією ж стат-
тею 24 «право на отримання швидкого, справедливого та адекватного відшкодування завда-
ної їй шкоди та компенсації».

На окремий більш детальний розгляд заслуговує застосування статті 17 Конвенції.

9. порУшення статті 17 конВенції

Ч. 1, 2 Статті 17 Конвенції проголошує наступне:
«1. Ніхто не повинен триматися під вартою таємно.
2. Без шкоди для інших міжнародних зобов’язань держави-учасниці, що стосуються позбав-

лення волі, кожна держава-учасниця у своєму законодавстві:
a) визначає умови, за яких можуть видаватися накази про позбавлення волі;
b) визначає органи, уповноважені видавати накази про позбавлення волі;
c) гарантує тримання будь-якої особи, позбавленої волі, виключно в офіційно визнаних 

і контрольованих місцях тримання під вартою;
d) гарантує дозвіл будь-якій особі, позбавленій волі, на контакти з її сім’єю, адвокатом чи 

іншою особою за її вибором і побачення з ними виключно з урахуванням умов, установле-
них законом, а якщо йдеться про іноземця — контакти з консульськими органами відпо-
відно до застосовних норм міжнародного права;

e) гарантує доступ до місць тримання під вартою будь-яких компетентних органів й уста-
нов, уповноважених законом, за необхідності, за наявності попереднього дозволу судово-
го органу;

f) гарантує кожній особі, позбавленій волі, й — у разі наявності підозри у насильницькому 
зникненні — будь-якій особі, яка має законний інтерес, наприклад родичам позбавленої 
волі особи, їхнім представникам чи їхньому адвокатові, якщо позбавлена волі особа не має 
можливості зробити це самостійно, за будь-яких обставин, право на звернення до суду, 
щоб цей суд міг невідкладно винести постанову про законність позбавлення волі та роз-
порядитися про звільнення, якщо позбавлення волі незаконне.»

Практика, що склалася в Україні в 2014–2018 рр., свідчить про суцільне порушення наведених 
норм Конвенції та українського законодавства. Розглянемо це питання детальніше.

Із звернень, що надійшли до правозахисних організацій, можна побачити, що співробітники 
СБУ (це стосується також органів прокуратури, органів внутрішніх справ, а з 2016 року — Націо-
нальної поліції) стали широко застосовувати практику затримування осіб без ухвали слідчого судді 
саме у випадках, які не передбачені статтею 208 КПК України. Наприклад, особи, про яких йшла 
мова у зверненнях та які були затримані без ухвали слідчого судді, підозрювались у скоєнні зло-
чинів, що були вчинені ними за декілька місяців або навіть за декілька років до їх затримання. 
Іншими словами, відповідно до чинного КПК України у таких випадках затримання осіб мало бути 
здійснено у загальному порядку, тобто за попереднім дозволом слідчого судді, а не в порядку, пе-
редбаченому статтею 208 КПК України.

Систематичним і масовим є порушення співробітниками СБУ права на правову допомогу, яке 
гарантується статтею 59 Конституції і регулюється статтею 213 КПК. За ч. 4 цієї статті службова осо-
ба, що здійснила затримання, зобов’язана негайно повідомити про це орган (установу), уповнова-
жений законом на надання безоплатної правової допомоги. У кращому випадку це повідомлення 
відкладається. Якщо ж для надання правової допомоги був запрошений адвокат не з Центру без-
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оплатної правової допомоги, то його просто не допускають до затриманого, з чим постійно стика-
ються адвокати ХПГ.

26 травня 2017 року до Верховної Ради України був внесений проект закону № 6521 «Про вне-
сення змін до Законів України «Про попереднє ув’язнення» та «Про Службу Безпеки України» 
щодо функціонування слідчих ізоляторів. Вказаний законопроект передбачає створення установ 
попереднього тримання під вартою, підпорядкованих СБУ.

Законопроект не відповідає меті забезпечення дотримання прав людини, незважаючи на те, 
що як вказано у Пояснювальній записці до нього, проект закону розроблений на виконання під-
пункту 2 пункту 14 Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період 
до 2020 року, де йдеться про необхідність врегулювання на законодавчому рівні функціонуван-
ня фактично існуючих установ попереднього ув’язнення СБУ. Але, оскільки 6 лютого 2003 року 
змінами до ст. 4 Закону України «Про попереднє ув’язнення» СБУ була позбавлена повноважень 
щодо утримання місць попереднього ув’язнення, то існуючі такі установи є незаконними.

Зауважимо, що необхідність відокремлення установ попереднього ув’язнення від органів, що 
проводять досудове розслідування, викликана ризиком застосування катувань та поганого пово-
дження у тому разі, якщо ув’язнені будуть постійно перебувати під контролем осіб, що здійснюють 
кримінальне провадження.

Ця думка підтверджується у Доповіді, наданої Спеціальним Доповідачем ООН з питань кату-
вань, жорстокого, нелюдського, та такого, що принижує гідність поводження чи покарання, Juan 
E. Méndez 3 лютого 2011 року:

«64. Як і його попередники, Спеціальний доповідач вважає, що затримані на законних під-
ставах не повинні міститися в місцях, що знаходяться під контролем слідчих, або допитува-
тися протягом більшого проміжку часу, ніж потрібно за законом для отримання судового до-
зволу на попереднє ув’язнення, який в будь-якому випадку, не повинен перевищувати 48 годин. 
Він також зазначає, що попереднє затримання часто застосовується з метою отримання зі-
знання під тортурами»13.

Запропонований законопроект фактично пропонує об’єднати в одному органі влади — СБУ — 
функції проведення розслідування та утримання під вартою, тобто повернутись до інквізиційних 
практик поводження з ув’язненими колишнього СРСР. Цей законопроект, на наше глибоке пере-
конання, необхідно обов’язково відхилити.

Водночас численні порушення прав людини зі сторони співробітників СБУ були неодноразо-
во зафіксовані правозахисними організаціями, парламентським Уповноваженим з прав людини 
та ММПЛУ. Майже у кожній доповіді ММПЛУ наводяться кричущі приклади застосування катувань 
в СБУ. Наведемо декілька цитат.

«44. …14 листопада житель м. Донецьк помер на території Ізюмського районного відділу 
міліції (Харківська область) незабаром після того, як був звільнений, а потім знову затрима-
ний людьми у масках та співробітником СБУ, якого вдалося ідентифікувати. Судово-медична 
експертиза виявила на його тілі декілька великих гематом, а також закриту тупу травму 
грудей. 10 листопада ММПЛУ провела інтерв’ю з людиною, яка була довільно затримана СБУ 
та два місяці утримувалась ізольовано в будівлі СБУ в Харкові. …

13 Report submitted by the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment, Juan E. Méndez, UN Human Rights Council, 3 February 2011; A/HRC/16/52; [Електронний ресурс], 
Режим доступу:

 <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/16session/A.HRC.16.52.pdf>.

69. В цілому, занепокоєність у зв’язку зі здійсненням правосуддя стосується порушення норм 
справедливого судового розгляду. ММПЛУ має докази жорстокого поводження та отримувала 
заяви з приводу застосування тортур до людей, затриманих СБУ та МВС України, з метою до-
могтися зізнань під примусом»14.

«38. В грудні 2014 р. ММПЛУ провела бесіду з чоловіком, який незаконно утримувався невста-
новленими українськими військовослужбовцями, і, за його свідченнями, протягом декількох днів 
був жорстоко побитий. Інший затриманий стверджував, що був побитий офіцерами СБУ та 
утримувався в ізоляції, де познайомився із ув’язненими, які були побиті та піддавались імітації 
страти. Один позаштатний журналіст стверджував, що під час його утримання під вартою 
та допитів, які проводили співробітники СБУ, люди в масках насильно піднімали за спиною його 
руки в наручниках та підвішували у такому положенні, закликаючи його зізнатись у роботі 
на російські спецслужби. Кілька інших затриманих, опитаних ММПЛУ, свідчили про утримання 
в ізоляції та жорстоке поводження, рівнозначне тортурам»15.

«46. 9 квітня представники ММПЛУ поспілкувалися із жителем міста Донецької області, що 
знаходиться під контролем уряду. Він стверджував, що у жовтні 2014 р. його викрав чоловік 
у цивільному одязі, який одягнув пакет на його голову, наручники на руки та помістив його 
у транспортний засіб. Потім його тримали в ув’язненні у підвалі. За свідченнями чоловіка, три 
дні нападники у масках били його та застосовували електрошок. Під час катувань його змусили 
підписати зізнання про те, що він «передавав розвідувальну інформацію» «Донецькій народній 
республіці». Потім чоловіка перевели в інший підвал, який, як він з’ясував пізніше, знаходився 
у Полтаві. Там слідчий СБУ у присутності свідків склав протокол про його затримання, «як 
особи, що була спіймана у момент скоєння злочину». Два дні потому Полтавський суд вирішив 
помістити чоловіка під домашній арешт. У лютому слідчий спробував змусити чоловіка визна-
ти вину, що він відмовився зробити. На початку квітня під час зустрічі зі слідчим чоловікові 
дали мобільний телефон, через який він упізнав голос одного з тих, хто катував його у жовтні. 
Чоловік сказав, що якщо він не підпише зізнання, вони зустрінуться знову. Пізніше співбесідник 
повідомив ММПЛУ про те, що він підписав визнання вини».16

«49. ММПЛУ продовжує спостерігати постійну картину довільних та позбавлених зв’язку 
із зовнішнім світом затримань правоохоронними органами України (в основному з боку Служби 
безпеки України) … Ці випадки часто супроводжувалися тортурами і жорстоким поводжен-
ням, а також порушення процесуальних прав»17.

«43. ММПЛУ постійно документує повідомлення, отримані з різних частин країни, про жор-
стоке поводження під час арешту і в перші допити, які проводяться СБУ. Чоловік, затрима-
ний СБУ за підозрою в підготовці терористичного акту в Запоріжжі, стверджував, що його 

14 Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні 15 грудня 2014 р., [Електронний ресурс].
 Режим доступу:
 <http://www.un.org.ua/images/stories/8th_OHCHR_Report_on_Ukraine_Ukr.pdf>.
15 Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні 1 грудня 2014 р. — 15 лютого 2015 р. [Електронний ре-

сурс], Режим доступу:
 <http://www.un.org.ua/images/stories/9th_OHCHR_report_Ukr.pdf>.
16 Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні 16 лютого — 15 травня 2015 р., [Електронний ресурс].
 Режим доступу:
 <http://www.un.org.ua/images/stories/10th_HRMMU_report_-_Ukraine_-_1_June_2015-UA.pdf>.
17 Report on the human rights situation in Ukraine 16 May to 15 August 2015, [Електронний ресурс].
 Режим доступу:
 <http://www.un.org.ua/images/stories/HRMMU_11th_report_08.09.2015.pdf>.
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неодноразово і сильно били, в тому числі в будівлі СБУ. Жінка, яка була затримана СБУ за під-
озрою в підготовці терористичного акту, стверджувала, що під час її допиту її підвісили зі 
скованими наручниками за спиною руками таким чином, що її ліктьові суглоби були розірвані. 
Також стверджувалося, що близько 20 разів до неї застосовувався протигаз, з перекриванням 
дихального отвору»18.

«31. Більшість випадків, задокументованих протягом звітного періоду, відбулися у зоні кон-
флікту. Тоді як винуватцями більшості випадків 2014 року та початку 2015 року були добро-
вольчі батальйони (часто у співпраці з СБУ), то випадки кінця 2015 року та початку 2016 року 
переважно пов’язані з СБУ. Більшість таких випадків стосується тримання під вартою без 
зв’язку із зовнішнім світом у неофіційних місцях затримання, де постійно практикують кату-
вання та жорстоке поводження як методи отримання зізнань, інформації, залякування чи на-
віть покарання жертв»19.

«32. УВКПЛ занепокоєне, що СБУ продовжує скоювати насильницькі зникнення, тримати 
осіб в ув’язненні без зв’язку із зовнішнім світом та вживати заходів для приховування інформа-
ції про їхнє місце перебування та долю»20.

«43. 24 березня 2015 року співробітники СБУ увірвалися до будинку одного чоловіка у міс-
ті Курахове (Донецька область). Вони не представилися і не пред’явили дозвіл на обшук. Вони 
зв’язали чоловікові руки за спиною пластиковим дротом, натягнули мішка на голову і кину-
ли зв’язаного у мікроавтобус. Чоловіка помістили у підвальне приміщення в місті Покровську 
(тоді Красноармійську), де його тримали вісім днів. Співробітники СБУ били його по усіх час-
тинах тіла дерев’яним молотком, кулаками і гумовими кийками. Вони також погрожували, що 
катуватимуть зятя затриманого, і змушували його написати зізнання. 31 березня чоловіка 
перевели до СБУ в Маріуполі і помістили його у підвальному тирі. Там його було офіційно по-
відомлено про його арешт і допитано без присутності адвоката. Потім його було переведено 
до ізолятора тимчасового тримання (ІТТ) міста Маріуполь. 2 чи 3 квітня 2015 року чоловіка пе-
ревели до Маріупольського слідчого ізолятора (СІЗО), де лікар задокументував видимі тілесні 
ушкодження на його тілі. В СБУ заперечили ці твердження, однак повідомили, що за скаргою 
потерпілого про його незаконне затримання та жорстоке поводження з ним військовою про-
куратурою Донецького гарнізону та Донецькою обласною прокуратурою було розпочато кри-
мінальне провадження. Однак УВКПЛ зазначає, що військова прокуратура Донецького гарнізону 
не проводила жодних слідчих дій та декілька разів намагалася закрити провадження»21.

Інформація, наведена вище, наглядно демонструє, що на сьогоднішній день СБУ є одним із 
основних порушників прав людини як на території збройного конфлікту, так і під час виконання 
нею своїх функцій в інших регіонах України.

18 Report on the human rights situation in Ukraine 16 August to 15 November 2015, [Електронний ресурс].
 Режим доступу:
 <http://www.un.org.ua/images/stories/12th_OHCHR_report_on_Ukraine_EN.pdf>.
19 Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні 16 лютого — 15 травня 2016 р., [Електронний ресурс].
 Режим доступу:
 <http://www.un.org.ua/images/UA_14th_OHCHR_report_on_the_human_rights_situation_in_Ukraine.pdf>.
20 Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні 16 серпня — 15 листопада 2016 р., [Електронний ресурс].
 Режим доступу:
 <http://www.un.org.ua/images/UKR_16th_HRMMU_Report.pdf>.
21 Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні 16 листопада 2016 р. — 15 лютого 2017 р., [Електронний 

ресурс]. Режим доступу:
 <http://www.un.org.ua/images/documents/4080/17th%20HRMMU%20Report%20UKR.pdf>, с. 49.

10. насильницькі зникнення 
з метою стВорення 
т. зв. «обмінного фондУ»

Цілком незаконними є затримання, що здійснює СБУ для обміну на військовополонених та за-
ручників, яких утримують під вартою в самопроголошених ДНР та ЛНР. Відомості про обмін — мі-
зерні й уривчасті. Він відбувається в умовах таємності, не регулюється жодними правовими про-
цедурами. Із заяв і розповідей рідних тих, кого обмінюють, й тих, хто був обмінений і погоджується 
надати інформацію про це, можна скласти таку картину.

СБУ формує так званий «обмінний фонд»: шукає людей, які причетні до скоєння злочинів, 
пов’язаних з сепаратизмом, державною зрадою, тероризмом та інших, які є в підслідності СБУ, 
затримує їх і пропонує обмін на заручників в ЛНР та ДНР замість кримінального переслідування 
та великих строків покарання. Затримані, як правило, погоджуються на обмін. Тоді їх вивозять 
в невідомі місця попереднього ув’язнення СБУ, яких за законом у СБУ бути не може, де тримають 
до обміну без будь-якої комунікації із зовнішнім світом.

Іноді СБУ пропонує обмін вже після завершення слідства під час суду. В цих випадках суддя 
виносить рішення, не закінчуючи судового процесу — декілька років з відстрочкою виконання ви-
року, людина звільняється в залі суду, і її так само співробітники СБУ вивозять в невідоме місце, 
де тримають incommunicado. Були випадки, коли затримували для обміну вже після закінчення су-
дового процесу і винесення вироку (найчастіше вироки не пов’язані з позбавленням волі). Ствер-
джують, що відмовитися від цієї пропозиції неможливо.

Зауважимо, що вина тих, кого обмінюють, часто не доведена слідством і не встановлена судом. 
У тих випадках, про які у нас є відомості, часто пред’явлена підозра є сумнівною чи необґрунтованою.

Ще слід згадати, що колишній начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк пря-
мо визнав22 в інтерв’ю існування практики формування «обмінного фонду», але за його словами 
громадяни йдуть туди добровільно: «Ми на їх прохання вміщуємо їх до перевалочного пункту для 
обміну». Важко повірити в таку добру волю.

Оскільки зазвичай обмінюють одного нашого полоненого на 2 або 3, або навіть більше «се-
паратистів» чи «терористів», а звільнено таким чином за офіційними даними23 3224 полонених, 
то йдеться про декілька тисяч людей, які опинилися в т. зв. ДНР або ЛНР в результаті обміну. 
Як cклалася подальша їх доля — сказати важко. Левова більшість з них мали постійне місце про-
живання на контрольованій території, тобто вони не мають в новому місці перебування ані житла, 
ані роботи. Повернутися назад вони не ризикують, бо бояться потрапити під нове (чи те саме ста-
ре) переслідування чи обмін (стверджують, що були й такі випадки, коли одну і ту ж саму людину 
обмінювали двічі).

22 <https://www.youtube.com/watch?v=D4RsSxMuQE4>.
23 <https://trueua.info/news/sbu-povidomila-kilkist-zvilnenih-ukrainskih-zaruchnikiv>.
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Де саме перебувають заарештовані під час проведення Службою безпеки слідства до закриття 
кримінального провадження чи вироку суду та після повторного затримання до здійснення об-
міну — незрозуміло. Два офіційно відомих сектора забезпечення слідства в Києві та Харкові во-
чевидь не можуть вмістити таку кількість людей. На етапі розслідування частина заарештованих 
могла знаходитися в СІЗО, але офіційна статистика24 Державної пенітенціарної служби не показує 
суттєвого збільшення утриманих в СІЗО: на 1 січня 2016 року в них додалося 580 в’язнів у порівнян-
ні з 1 січня 2015 року. На нашу думку, це збільшення скоріше є наслідком зростання злочинності. 
Отже, питання, де СБУ утримувала громадян України під час слідства та очікування обміну на по-
лонених, залишається поки що без ясної та вичерпної відповіді. Окремі свідчення та звіти міжна-
родних організацій вказують на камери в управліннях СБУ східних міст України.

Так, ММПЛУ багаторазово наводила приклади таємного утримання під вартою та примушення 
до обміну.

«(…)35. 12 вересня ММПЛУ отримала інформацію від деяких сімей, що три заарештовані осо-
би були звільнені з Одеського слідчого ізолятору та вивезені співробітниками СБУ до Харкова, 
де їх мали обміняти, незважаючи на те, що двоє з них, за повідомленнями, відмовлялися від 
такого обміну».25

«49. За деякими достовірними даними, виникає сумнів з приводу добровільного характеру 
обмінів, якого не завжди дотримуються, оскільки деякі полонені після обміну повідомляють, 
що їх змушували брати участь у цьому процесі. Наприклад, ММПЛУ отримала інформацію, що 
25 вересня СБУ примусила осіб із «про федералістськими поглядами» та перебували в СІЗО 
в м. Одесі, брати участь в обміні. Як їх тоді запевнили, у такому випадку всі кримінальні обви-
нувачення з них будуть зняті. Втім, неофіційно СБУ попередило їх, що їм знову загрожуватиме 
кримінальне переслідування, якщо вони повернуться в Одесу. 16 жовтня ММПЛУ отримала ін-
формацію від родичів та адвокатів обміняних затриманих, що кримінальні справи проти них 
справді було відновлено»26.

«15. УВКПЛ задокументувало повідомлення про насильницькі зникнення, довільне затриман-
ня і тримання під вартою без зв’язку із зовнішнім світом, катування та жорстоке поводжен-
ня, безкарно скоєні працівниками українських правоохоронних органів, переважно підрозділами 
СБУ. УВКПЛ закликає українську владу забезпечити негайне та неупереджене розслідування 
кожного повідомленого випадку порушень прав людини, а також притягнення винних до від-
повідальності. Відповідальність є критично необхідною для відновлення справедливості для 
постраждалих, обмеження безкарності та сприяння довговічному миру.

…
48. УВКПЛ, як і раніше, дуже занепокоєне систематичними повідомленнями про людей, що 

утримуються Службою безпеки України у неофіційних місцях тримання під вартою. Ці місця не-
доступні для Національного превентивного механізму та міжнародних організацій. Достовірні 
повідомлення, що надходять від жертв та їх родичів, свідчать про поширену модель поведінки 
у декількох підрозділах СБУ. З самого початку конфлікту з великої кількості достовірних розпо-
відей постраждалих та їхніх родичів стало відомо про мережу неофіційних місць тримання під 

24 <http://ukrprison.org.ua/articles/1453132032>.
25 Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні 16 вересня 2014 р., [Електронний ресурс].
 Режим доступу: <http://www.un.org.ua/images/stories/UA_OHCHR_Ukraine_6th_report_Final.pdf>.
26 Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні 15 листопада 2014 р., [Електронний ресурс].
 Режим доступу: <http://www.un.org.ua/images/stories/OCHCR_seventh_report_Ukraine_-_UA.pdf>.

вартою, часто розташованих у підвалах будівель обласних управлінь СБУ. УВКПЛ нагадує, що 
заборона таємного затримання не допускає відступів.

…
49. Наприклад, УВКПЛ отримало тривожні повідомлення про те, що в Одесі затриманих піс-

ля арешту тримають до п’яти діб у будівлі СБУ без зв’язку із зовнішнім світом, без будь-яких 
контактів із сім’ями та доступу до адвоката. Інформація, зафіксована УВКПЛ, свідчить про 
те, що станом на лютий 2016 р. у будівлі Харківського обласного управління СБУ незаконно пе-
ребувало під вартою без зв’язку із зовнішнім світом від 20 до 30 осіб»27.

ММПЛУ у своїй 14-й доповіді28 за період з лютого по травень 2016 року повідомляла, що ста-
ном на березень 2016 року їй були відомі імена 15 чоловіків та однієї жінки, які утримувались 
у Харківському обласному управлінні СБУ. Список з 26 таємно утримуваних під вартою передали 
українським державним органам правозахисники з Human Rights Watch та Amnesty International, 
і більшість фігурантів цього списку були звільнені протягом двох тижнів. Приклади насильницьких 
зникнень та утримання під вартою наводяться у 16-й доповіді29 місії Управління Верховного Комі-
сара ООН з прав людини щодо ситуації з правами людини в Україні за період 16 серпня — 15 лис-
топада 2016 року (п.п. 33, 34, 35). Там йдеться про утримання людей, викрадених після рішення 
суду про звільнення, в Маріупольському та Харківському обласних управліннях СБУ та приватних 
квартирах. Слід сказати, що СБУ постійно спростовує такі твердження.

Ці обставини призвели до заяв західних експертів, правозахисників та журналістів про «таємні 
тюрми СБУ». Саме відмова СБУ показати делегації підкомітету ООН із запобігання катуванням свої 
місця утримання під вартою в травні 2016 року призвела до припинення візиту. Візит був понов-
лений в вересні, делегації показали названі вище сектори забезпечення слідства, але ж це не дає 
відповідь на запитання про місцеперебування заарештованих.

Таємність процесу обміну, відсутність громадського контролю за ним може мати наслідком роз-
повсюдження неправдивої інформації про цей процес, яку неможливо буде спростувати внаслідок 
таємності.

Ми розуміємо, що СБУ змушена займатися обміном для звільнення полонених, але виправда-
ти таку процедуру жодним чином не можемо. Змушені констатувати, що Служба безпеки України 
здійснює насильницькі зникнення вже протягом довгого періоду. Усе, що відбувається з обміном 
полонених, абсолютно поза межами права, це огидний механізм тиску та політичного торгу з боку 
керівництва Російської Федерації. Використання долі полонених в політичних цілях можна ква-
ліфікувати як заручництво, що відповідно до міжнародного гуманітарного права є воєнним зло-
чином. Отже, всі хто бере участь у таких переговорах і гарантує виконання таких домовленостей, 
взагалі кажучи, можуть розглядатися МКС в майбутньому, як об’єкти переслідування.

27 Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні 16 листопада 2015 р. — 15 лютого 2016 р., [Електронний 
ресурс].

 Режим доступу: <http://www.un.org.ua/images/stories/UKR_13th_OHCHR_Report_-UA_-_3_March.pdf>.
28 <http://www.un.org.ua/images/UA_14th_OHCHR_report_on_the_human_rights_situation_in_Ukraine.pdf>.
29 <http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport16th_UKR.pdf>.
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11. резюме знахідок

В ході збройного конфлікту на сході України зафіксовано велику кількість безвісно зниклих 
осіб. Станом на 01.09.2019 року нами задокументовано 4656 випадків зникнень осіб, з яких 
у БД ХПГ внесено 3982 чоловіки, 659 жінок, серед яких 239 дітей (для визначення статі 15 зниклих 
бракує інформації). З усіх задокументованих нами випадків зникнення 3505 осіб було знайдено. 
Всі випадки зникнення відбувалися на території Луганської та Донецької областей, як на підконтр-
ольній, так й непідконтрольній уряду України території. З усіх зафіксованих нами випадків безві-
сно зниклих ми ідентифікували 1 571 випадок зникнення цивільних осіб, 1080 випадків зникнення 
безвісті членів ЗВФ та 11 випадків зникнень членів НЗФ. Ми не змогли ідентифікувати статус зни-
клої особи у 2010 випадках.

Що стосується зникнення членів ЗВФ, то більша кількість цих осіб зникла під час виконання своїх 
професійних обов’язків, або на полі бою під час бойових дій та виконання своїх бойових завдань.

З ідентифікованих нами випадків зникнення цивільних осіб та ЗВФ БД ХПГ містить інформа-
цію про 988 випадків зникнення цивільних осіб та 843 випадки зникнень членів ЗВФ у 2014 році; 
363 випадки зникнень цивільних осіб й 214 випадків зникнення ЗВФ у 2015 році; 178 зникнень 
цивільних осіб та 19 зникнень ЗВФ у 2016 році; з 2017 по 01.09. 2019 року зафіксовано та внесено 
до БД 42 зникнення цивільних осіб та 4 зникнення ЗВФ. Виходячи з даних, які містяться у БД ХПГ, 
найбільша кількість зникнень відбувалася у 2014–2015 роках, що припадає на активну фазу вій-
ськового конфлікту на сході України.

З усіх задокументованих нами зникнень цивільних осіб на Донбасі, у БД ХПГ ідентифіковано 
14 цивільних осіб, які зникли після незаконного позбавлення волі, 61 цивільна особа зникла при 
перетині блокпостів ЗВФ та НЗФ, 26 цивільних осіб, зниклих під час проведення бойових дії у меж-
ах населених пунктів Луганської та Донецької областей, 488 цивільні особи зникли після викра-
дення; 958 цивільні особи зникли безвісти з невідомих причин, тобто родичі втратили з цими осо-
бами зв’язок (телефонний, інтернет).

Більш детальна інформація про зникнення надається у таблицях нижче.

Зникнення в залежності від підконтрольності території

 
Cтатус Стать

Цивільні
Члени 
ЗВФ

Члени 
НВФ

Невідомий 
статус

Чоловіки Жінки
Стать 

невідома
Серед них 

діти

обставини зникнення

За невідомих обставин 958 92 4 1645 2125 571 2 226 ÷ 229*

 • в Донецькій обл. 779 73 3 1318 1706 465 1 189 ÷ 191

 • в Луганській обл. 172 19 1 319 406 104 1 37 ÷ 38

В полоні 14 43 0 8 62 1 1

 • в Донецькій обл. 12 34 0 6 50 1 1

 • в Луганській обл. 2 9 0 2 12

Cтатус Стать

Цивільні
Члени 
ЗВФ

Члени 
НВФ

Невідомий 
статус

Чоловіки Жінки
Стать 

невідома
Серед них 

діти

На блокпостах 61 6 0 44 103 8

 • в Донецькій обл. 47 4 0 40 83 8

 • в Луганській обл. 14 2 0 4 20

Під час бойових дій 26 63 0 18 103 4

 • в Донецькій обл. 16 59 0 12 84 3

 • в Луганській обл. 10 4 0 6 19 1

Після викрадення 483 47 3 283 752 63 2 10

 • в Донецькій обл. 420 34 1 252 650 55 2 9

 • в Луганській обл. 63 13 2 31 102 8 1

за типом зникнення (насильницькі чи невідомо які)

Насильницьке зникнення 629 54 3 376 982 80 4 9 ÷ 10

 • в Донецькій обл. 525 42 3 331 833 67 3 9

 • в Луганській обл. 103 12 0 45 147 13 1 0 ÷ 1

Зникнення 522 4 3 759 941 347 1 172 ÷ 173

 • в Донецькій обл. 432 4 0 617 772 281 1 145 ÷ 146

 • в Луганській обл. 90 0 3 142 169 66 27

Невідомо 405 173 2 861 1219 223 57 ÷ 58

 • в Донецькій обл. 332 143 2 678 968 187 46 ÷ 47

 • в Луганській обл. 67 30 0 175 239 34 11

за результатами пошуку зниклих

Знайдені 1060 855 6 1326 2996 497 12 207 ÷ 210

 • в Донецькій обл. 905 735 6 1119 2536 413 9 175 ÷ 177

 • в Луганській обл. 155 117 0 206 456 84 3 32 ÷ 33

* Оскільки бракує інформації для точного визначення віку дитини на момент викрадення, то дані щодо кіль-
кості дітей вказано приблизно.

Зникнення цивільних в залежності від обставин зникнення

Насильницьке зникнення зникнення Невідомо

За невідомих обставин 93 502 355

 • в Донецькій обл. 66 413 294

 • в Луганській обл. 26 89 55

В полоні 6 1 6

 • в Донецькій обл. 6 1 5

 • в Луганській обл. 0 0 1

На блокпостах 47 2 11

 • в Донецькій обл. 36 2 8

 • в Луганській обл. 11 0 3
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Насильницьке зникнення зникнення Невідомо

Під час бойових дій 6 5 15

 • в Донецькій обл. 3 4 9

 • в Луганській обл. 3 1 6

Після викрадення 468 1 13

 • в Донецькій обл. 408 1 11

 • в Луганській обл. 60 0 2

загалом 620 511 400

Зникнення цивільних осіб в залежності від обставин та підконтрольності території

На підконтрольних 
територіях

На непідконтрольних 
територіях

Не визначено

За невідомих обставин 29 45 19

 • в Донецькій обл. 21 31 14

 • в Луганській обл. 8 14 4

В полоні 1 4 1

 • в Донецькій обл. 1 4 1

 • в Луганській обл. 0 0 0

На блокпостах 27 13 7

 • в Донецькій обл. 20 11 5

 • в Луганській обл. 7 2 2

Під час бойових дій 1 2 3

 • в Донецькій обл. 0 1 2

 • в Луганській обл. 1 1 1

Після викрадення 245 176 47

 • в Донецькій обл. 226 147 35

 • в Луганській обл. 19 29 12

загалом 303 240 77

Серед усіх випадків зникнень цивільних осіб, дані яких внесені у БД ХПГ, у нас є розумні підстави 
вважати, що 621 випадків зникнення цивільних осіб, які мають захист згідно з МГП, мають характер 
насильницького зникнення та є серйозним порушенням статті 7(1)(і) РС. Випадки насильницького 
зникнення відбувалися як у громадських місцях, так й на місці роботи або місці проживання. Усі за-
фіксовані нами випадки насильницького зникнення цивільних осіб мали негативні та руйнівні на-
слідки для психологічного стану членів сімей. Більше того, зниклі особи були піддані фізичному та 
психологічному насиллю. Послідовне і систематичне заперечення будь-якої інформації про жертв 
насильницького зникнення завдало психічної травми членам сім’ї жертв, а це означає, що такі дії 
однаково є «жорстоким поводженням» відповідно до ЗС3 та ЖК.

12. ймоВірні злочини

Ми зазначаємо, що ймовірні злочини, які визначені у цьому Поданні можуть бути кваліфіковані 
як злочин проти людяності «насильницьке зникнення» та підпадає під статтю 7 (1)(і) РС.

Оскільки цей розділ визначає злочини, які можуть бути кваліфіковані, як «насильницькі 
зникнення» у контексті злочинів проти людяності, ми також стверджуємо, що вказані злочини 
в рівній мірі можуть бути тяжкими порушеннями ЖК чи порушеннями ЗС3 ЖК та бути кваліфіко-
вані, як воєнні злочини в рамках РС.

12.1. НаСильНицьКі зНиКНеННя

Юридична база

«Насильницьке зникнення людей» полягає в арешті, затриманні, викраденні людей держа-
вою чи політичною організацією, за підтримки чи згоди з боку держави чи політичної організації, 
з подальшою відмовою визнати це позбавленням свободи або надати інформацію про долю чи 
місце знаходження таких осіб з наміром відсторонити їх від закону на тривалий термін. Заборона 
насильницького зникнення закріплена Міжнародною конвенцією про захист всіх осіб від насиль-
ницьких зникнень та Римським Статутом МКС. Відповідно до «Елементів злочинів» МКС, складови-
ми злочину насильницького зникнення є:

1. Порушник: (а) заарештував, затримав чи викрав одну або декілька осіб; або (б) Відмовився 
визнати факт арешту, позбавлення волі чи викрадення або надати інформацію про долю чи міс-
цезнаходження такої особи або осіб.

2. (а) Такий арешт, затримання чи викрадення супроводжувались або супроводжуються відмо-
вою визнати факт позбавлення волі або надати інформацію про долю чи місцезнаходження такої 
особи/осіб, або (б) така відмова супроводжувалася або передувала позбавленню волі.

3. Виконавець знав, що: (а) такий арешт, затримання або викрадення при нормальному розви-
тку подій буде супроводжуватися відмовою визнати факт позбавлення волі або надати інформа-
цію про долю або місцезнаходження такої особи або осіб, або (б) така відмова супроводжувалася 
або передувала позбавленню свободи.

4. Таке затримання, арешт чи викрадення було вчинене державою чи політичною організацією 
або при їхній підтримці чи за їхньої згоди;

5. Таку відмову визнати, що позбавлення свободи чи надання інформації про долю чи місце-
знаходження такої особи/осіб було здійснено з дозволу чи за підтримки держави або політичної 
організації.

6. Виконавець мав умисел на тривалий час позбавити таку особу/осіб захисту з боку закону.
7. Діяння було здійснено в межах широкомасштабного чи систематичного нападу на цивільне 

населення.
8. Виконавець знав, що діяння є частиною широкомасштабного чи систематичного нападу на 

цивільне населення, або мав місце умисел зробити його частиною такого нападу.
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Злочин «насильницьке зникнення осіб» є досить складним, оскільки включає в себе ряд спе-
цифічних елементів, що відносяться, як до actus reus, так й до mens rea. Зникнення особи само 
по собі не відповідає actus reus цього злочину, оскільки потрібно доводити, що таке зникнення 
супроводжувалося відмовою з боку виконавця надати інформацію про долю чи місцезнаходження 
викраденої особи. Що стосується необхідних стандартів mens rea, окрім необхідних знань з боку 
виконавця, що арешт, затримання чи викрадення особи супроводжується відмовою надавати ін-
формацію про місцезнаходження особи, необхідно доводити й намір виконавця позбавити жертву 
охорони закону на довготривалий час. «Знання» та «умисел» слід тлумачити у відповідності до 
статті 30 РС.

Судова практика міжнародних судів та трибуналів

Незважаючи на те, що Статут МТКЮ не передбачав злочину насильницького зникнення осіб, 
як такого, що лежить в основі злочину проти людяності, судова практика МТКЮ зазначала, що та-
кий злочин може потрапити до групи «інших нелюдських актів» як злочин проти людяності. Таким 
чином, він визнав, що злочин «насильницьке зникнення» потенційно може бути кваліфіковано, 
як злочин проти людяності, якщо він «здійснюватиметься систематично та широкомасштабно».30 
Римський статут виділяє злочин насильницького зникнення як новий, що лежить в основі злочину 
проти людяності, значною мірою завдяки появі міжнародних інструментів з прав людини, які кон-
кретно стосувалися явища насильницького зникнення, як відповідь на поширену злочинну прак-
тику авторитарних режимів у Латинській Америці у 80-х роках. У 1992 році Генеральна Асамблея 
ООН прийняла Декларацію про захист усіх осіб від насильницьких зникнень, а у 2006 році прийня-
ла Міжнародну конвенцію про захист усіх осіб від насильницьких зникнень.

Специфіка злочину «насильницького зникнення» полягає в тому, що цей злочин не тільки по-
рушує права індивіда, але, найголовніше, у рівній мірі порушує права родин на інформацію про 
місцезнаходження та долю своїх близьких. Таким чином, було визнано, що практика насильниць-
ких зникнень — коли вони вчиняються в контексті МЗК — спричиняє серйозні наслідки для жертви 
та може являти собою «нелюдське поводження» у контексті статті 147 IV ЖК. Коментар МКЧХ до 
статті 147 визначає «нелюдське поводження» через призму статті 27, яка вимагає, щоб із захище-
ними особами завжди поводилися людяно. Злочин «нелюдське поводження» не обмежений лише 
порушенням фізичної недоторканності чи здоров’я, але можуть також включати певні заходи, такі 
як «повне позбавлення цивільних полонених (інтернованих осіб) спілкування із зовнішнім світом, 
зокрема з їхніми родинами». Насильницьке зникнення в однаковій мірі заборонено й у НМЗК, 
яке стало нормою звичаєвого міжнародного права.31 Хоча МГП явно не використовує термін «на-
сильницьке зникнення», воно відображається в низці звичних правил МГП, наприклад, заборона 
свавільного позбавлення волі (дивись Правило 99), заборона катування та іншого жорстокого чи 
нелюдського поводження (дивись Правило 90) та заборона вбивства (дивись Правило 89). Пра-
вила, що регулюють МЗК та НМЗК, захищають повагу до сімейного життя, оскільки кожна сторо-
на конфлікту зобов’язана вжити усіх можливих заходів для обліку усіх осіб, які пропали безвісти 

30 МТКЮ, Судова палата, Прокурор v. Kupreškić та інші, Справа No. ІТ-95-16, п. 566 (посилаючись на Резолю-
цію Генеральної Асамблеї 47/133 від 18 грудня 1992 року та на Міжамеріканську Конвенцію від 9 червня 
1994 року).

31 МКЧХ, Правило 98 «Насильницьке зникнення», доступно за:
 <https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter32_rule98>.

внаслідок збройного конфлікту та надати інформацію членам їх сімей про долю зниклих (дивись 
Правило 117).

Що стосується судової практики щодо насильницьких зникнень, то СПВЗ БГ визнала, що багато 
зниклих безвісти на території країни під час збройного конфлікту у 90-х роках зникли за обста-
вин, які фактично відповідали визначенню насильницького зникнення, як злочину проти людя-
ності. У справі Rasevic та Todovic, СПВЗ БГ пролила світло на інтерпретацію установчих елементів 
«насильницьких зникнень», як злочину проти людяності. Елемент «відмови від надання інформа-
ції (…)» був визнаний таким, що включає «неспроможність (від імені влади) визнати позбавлення 
волі чи надати інформацію». Неправдива інформація про місцезнаходження чи долю жертви або 
дезінформація однаково вважалися відмовою в надання інформації.32 СПВЗ БГ також встановив 
важливу відмінність між злочином насильницького зникнення та вбивством, оскільки перший зло-
чин не передбачає встановлення факту смерті зниклої особи. Тому, як справедливо зазначалося, 
злочин насильницького зникнення юридично відрізняється від інших злочинів, які можуть бути 
встановлені після насильницького зникнення.33

Більше докладні вказівки, що стосуються тлумачення складових елементів злочину «насиль-
ницького зникнення», можна знайти в судовій практиці Міжамериканського Суду з прав людини та 
Комітету з прав людини. Важливим питанням, пов’язаним з арештом, викраденням чи затриман-
ням людини, є тривалість такого позбавлення волі, яке б підпадало під «довготривалий термін». 
Немає однозначної відповіді на це питання, оскільки судова практика щодо тривалості відсторо-
нення особи від захисту закону сильно різниться — з 3-х місячного періоду34 до періоду у 10 років 35 
(за умови, що особа не була вбита, а отже, назавжди усунена від захисту закону). Тому національні 
та міжнародні суди визначають, чи підпадають окремі акти під визначення злочину «насильницьке 
зникнення» у кожному конкретному випадку.

Для цілей цього Подання ми вважаємо, що мінімальний 2-тижневий термін незаконного по-
збавлення волі відповідає вимогам «тривалого відсторонення особи від захисту закону», що в по-
єднанні з відмовою в наданні інформації про місцезнаходження та долю особи, може бути кваліфі-
ковано як злочин «насильницьке зникнення» в рамках злочину проти людяності.

Ми також усвідомлюємо той факт, що насильницьке зникнення повинно бути вчинене в рамках 
широкомасштабного та систематичного нападу, з усвідомлення цього нападу, який спрямований 
проти цивільного населення.

12.2. КоНтеКСтУальНі елемеНти злочиНів проти лЮДяНоСті

Злочини проти людяності мають наступні контекстуальні елементи: (і) повинна бути 
«атака»; (іі) атака повинна мати систематичний або широкомасштабний характер; (ііі) ата-
ка повинна бути спрямована проти цивільного населення; (іv) дії нападника повинні бути 
частиною нападу; та (v) нападник повинен усвідомлювати, що його/її дії складають частину 

32 СПВЗ БГ, Прокурор проти Mitar Rašević and Savo Todović, справа No.: X-KR/06/275, 28 лютого 2008, п. 97.
33 Дивись там же, п. 93, зноска 85.
34 Міжамериканський Суд з прав людини, Справа Bamaca-Velasquez v. Guatemala, Рішення від 25 листопа-

да 2000 року, п. 143 (4 місяці незаконного ув’язнення); Міжамериканський Суд з прав людини, Справа of 
Godinez-Cruz v Honduras, Рішення від 20січня 1989 року, п. 91.

35 СПВЗ БГ, Прокурор проти Mitar Rašević and Savo Todović, Справа No.: X-KR/06/275, 28 лютого 2008, п. 98.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter32_rule98
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широкомасштабної чи систематичної атаки, спрямованої проти будь-якого цивільного на-
селення.36

Статут МТКЮ вказує, що «атака» повинна бути вчинена в умовах збройного конфлікту.37 Судова 
практика МТКЮ та МКТР а також Римський Статут передбачають, що «атаки» повинні мати, як мі-
німум, «чисельні» жертви чи бути діяннями, які вважатимуться нападом на цивільне населення.38 
Відповідно до статті 7(2)(а) Римського Статуту, «атака» повинна вчинятися відповідно до органі-
зованої політики держави або за сприяння держави. Досудова палата визнає, що необхідний еле-
мент політики може бути здійснений групами осіб, які керують певною територією, або будь-якою 
організацією, що має спроможність здійснити широкомасштабний або систематичний напад на 
цивільне населення, і це не потрібно формалізувати. Досудова палата Катанга вважає, що напад, 
який планується, спрямовується або організовується на відміну від стихійних або ізольованих ак-
тів насильства, відповідає критерію «державна чи організаційна політика».39

Що стосується терміну «широкомасштабне», судова практика надала наступні роз’яснення — 
«широкомасштабність» відноситься до масштабного характеру нападу й насамперед відбивається 
на кількості жертв. Немає встановленої кількості жертв, яка робить такий напад «великомасш-
табним». Тож «широкомасштабність» може включати значні, часті, широкомасштабні дії, що про-
водяться колективно з великою тяжкістю і спрямовані проти безлічі жертв.40 «Систематичний» 
означає організований характер насильства та регулярне повторення подібних злочинних дій.41 
Він включає «шаблонний чи методичний план»42, що є ретельно організований з дотриманням ре-
гулярного зразку.43

У справі Momir Savid судова палата ухвалила наступне: визначення «спрямоване проти будь-
якого цивільного населення» означає, що «цивільне населення» було головною ціллю.44 Судова 
палата зазначила, що термін «населення» не означає, що все населення географічного об’єкта, 
в якому відбувся напад, повинно було зазнати цього нападу.45 У справі Raševid et al. судова палата 
додала, що «достатньо, якщо дані свідчать про те, що напад був спрямований проти достатньої 
кількості осіб або таким чином, щоб продемонструвати, що напад був не проти обмеженої та ви-
падкової кількості осіб чи складався з обмежених та поодиноких дій».46

36 Kunarac Рішення апеляційної палати, п. 85; Popovic’ Рішення судової палати, п. 751.
37 Однак МТБЮ вважає, що відповідно до звичаєвого міжнародного права зв’язок із збройним конфліктом 

не обов’язковий. Duško Tadic, Справа No. IT-94-1, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on 
Jurisdiction, Апеляційна палата, 2 жовтня 1995, п. 141, дивись також Kaing Guek Eav, Справа No. 001/18-07- 
2007/ECCC/TC, Судове рішення, 26 липня 2010, п. 2I8.

38 Римський статут, стаття 7(2)(a); Dragoljub Kunarac et al., Справа No. IT-96- 23-T, Судове рішення, 22 лютого 
2001, п. 415; Milorad Krnojelac, Справа No. IT-97-25-T, Судове рішення, 15 березня 2002, п. 54.

39 Ірина Марчук, “The Fundamental Concept of Crime in International Criminal Law” (Фундаментальна концепція 
злочину у Міжнародному кримінальному праві) 2013, стор. 98.

40 Akayesu, Судове рішення, пп. 579–580; Rutaganda, Судове рішення, пп. 67–69; Alfred Musema, Справа 
No. ICTR-96-13, Судове рішення, 27 січня 2000, п. 204.

41 Tadic, Судове рішення, п. 648; Kunarac et al., Судове рішення, п. 429; Elizaphan Ntakirutimana et al., Справа 
No. ICTR-96-10-T and ICTR-96-17-T, Судове рішення, 21 лютого 2003, п. 804.

42 Tadic, Судове рішення, п.п. 646 та 648.
43 Akayesu, Судове рішення, п. 580.
44 Savid, 1 інстанція, стор. 38 (відповідна частина підтверджена у апеляційній справі).
45 Ibid. З посиланням на Kunarac et al., Апеляційне рішення, п. 90.
46 Raševid et al., рішення 1 інстанції, стор. 41 (відповідна частина підтверджена у апеляційній справі); Kordid et al., 

Апеляційна палата, п. 95.

На наш погляд, зафіксована нами інформація про злочини проти людяності на сході України 
носить широкомасштабний характер. Найбільш масові дії щодо насильницьких зникнень цивіль-
них осіб, які є частиною злочину проти людяності, припадають на 2014–2105 роки, коли на сході 
України відбувалися активні бойові дії. Всі зафіксовані нами дії були спрямовані проти великої 
кількості жертв. У цьому поданні ми вказуємо на 630 задокументованих нами випадків вчинення 
ймовірного злочину проти людяності — насильницьке зникнення цивільних осіб.

Усі випадки вказаних нами ймовірних злочинів мають систематичний характер, що підтвер-
джується діями виконавців. На території, яка не контролюється офіційною владою України, пред-
ставники т. зв. «ЛДНР» здійснювали викрадення цивільних осіб на підставі необґрунтованих під-
озр щодо шпигунства на користь ЗЗФ або звинувачень у коригуванні артилерійського вогню. 
З боку ЗЗФ фіксувалися випадки викрадення цивільних осіб через необґрунтовані звинувачення 
у «сепаратизмі» або звинувачення у підтримці НЗФ. Зазначені обставини можуть бути віднесені 
до організованого характеру актів насильства над цивільним населенням, яке не приймає участі 
у військовому конфлікті та є захищеним за Женевськими конвенціями.

Ми маємо розумні підстави вважати, що усі випадки викрадення цивільних осіб на сході Укра-
їни, здійснені як представниками ЗВФ, так й представниками ЗЗФ, були спрямовані виключно на 
цивільне населення. Це підтверджується свідченнями потерпілих осіб, які ми надаємо у цьому По-
данні. Вказані нами вище дії були спрямовані на довготривале залякування цивільного населення, 
яке залишалося у зоні проведення бойових дій, та були багаторазовими, що повністю відповідає 
вимогам, які зазначені в пункті 1 статті 7 РС.

Також ми вважаємо, що порушники усвідомлювали наявність конфлікту та мали розуміння, що 
вчинюють незаконні дії у зоні цього конфлікту. Свідчення потерпілих, на наш погляд, доказують 
«зв’язок» між діями обвинуваченого та нападом.
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13. обстаВини Вчинення окремих злочиніВ

Нижче наведені найбільш наочні приклади насильницьких зникнень цивільних осіб, які по-
тенційно відповідають визначенню злочину «насильницьке зникнення осіб» за РС. Усі приклади 
поділені на кілька категорій, виходячи з конкретних обставин. Якщо прокурором МКС не буде 
встановлено ключових елементів злочину «насильницьке зникнення» осіб, які тут представлені, 
то у нас є достатньо підстав вважати, що перелічені діяння, можуть мати альтернативну класифі-
кацію, які відповідають елементам воєнних злочинів (грубі порушення ЖК чи порушення ЗС3 до 
ЖК в залежності від класифікації конфлікту) визначених у РС.

13.1. зНиКНеННя цивільНих оСіб На території, НепіДКоНтрольНій УряДУ УКраїНи

зникнення цивільних осіб на блокпостах Нзф

Справа потерпілої 3989247

Громадянка України, потерпіла 39892, до початку бойових дій на сході України постійно прожи-
вала та проживає в місті Маріуполі й працює суддею Апеляційного суду Донецької області в місті 
Маріуполь.

29 травня 2016 року потерпіла 39892 в вечірній час поверталася до міста постійного прожи-
вання у місто Маріуполь з міста Новоазовська, яке підконтрольне НЗФ. На блокпосту при виїзді із 
міста Новоазовськ, представники НЗФ зупинили авто потерпілої 39892 для перевірки документів. 
Після з’ясування її місця роботи представники НЗФ, які не представлялися, заарештували потер-
пілу 39892 та доставили до міста Донецьк, яке перебуває під контролем НЗФ т. зв. «ДНР». Там по-
терпілу 39892 помістили до незаконного місця позбавлення волі т. зв. «ізолятора тимчасового 
утримання», який розташований на базі Донецького слідчого ізолятора №5. 

З часу арешту потерпілої 39892 члени сім’ї не володіли ніякою інформацією про місцезна-
ходження. Члени сім’ї зверталися із заявою про зникнення потерпілої 39892 до місцевого відді-
лу Національної поліції України але будь-які відомості про долю потерпілої 39892 були відсутні. 
27 грудня 2016 року представники НЗФ т. зв. «ДНР» звільнили потерпілу 39892. Вона повернулася 
до міста Маріуполя. По факту викрадення потерпілої 39892 відкрито кримінальне провадження, 
але винних осіб до відповідальності не притягнуто.

Справа потерпілого 4005848

Потерпілий 40058, громадянин України, народився у 1995 році, постійно мешкав у селі Верх-
ня Вільхова, Станично-Луганського району Луганської області, яке перебуває під контролем ЗЗФ. 
Безробітний.

47 Див. базу даних ХПГ, справа № 39892.
48 Див. базу даних ХПГ, справа № 40058.

31 серпня 2017 року з ранку на КПВВ «Станиця Луганська» на стороні, що контролюється НЗФ 
т. зв. «ЛНР», озброєні особи, які представилися працівниками прикордонної служби НЗФ т. зв. 
«ЛНР», затримали потерпілого. Він підробляв тим, що за окрему плату допомагав особам, які пе-
ретинали лінію розмежування, переносити важкі сумки через пункт пропуску.

01 вересня 2017 року брат потерпілого звернувся із заявою про зникнення до Станично-Луган-
ського відділу поліції. За заявою було розпочато кримінальне провадження.

Брат зниклого того ж дня звертався до ЗЗФ, які чергують на КПВВ «Станиця Луганська», які від-
повіли, що потерпілий, відповідно до Журналу перетину КПВВ, 31 серпня 2017 року перейшов на 
територію, підконтрольну НЗФ т. зв. «ЛНР», і назад не повертався.

Також, 1 вересня 2017 року мати потерпілого звернулася до представників НЗФ т. зв. «МДБ ЛНР» 
для отримання інформації про сина, але ніякої інформації про місце перебування та утриманням 
під арештом чи контролем їй не надали.

На даний час місце перебування та доля потерпілого невідомі. Розслідування кримінальної 
справи щодо зникнення потерпілого триває, жодної особи не притягнуто до кримінальної відпо-
відальності.

викрадення цивільних осіб з публічних місць

Справа потерпілого 3917549

Потерпілий, громадянин України, 1976 року народження, постійно проживав у місті Луганськ, 
яке перебуває під контролем НЗФ т. зв. «ЛНР». Приватний підприємець.

10 квітня 2015 року зранку, після того, як він відвіз свою дочку до школи, неподалік його зупи-
нили представники НЗФ т. зв. «МДБ ЛНР». Сівши до нього в автівку, поїхали в невідомому напрям-
ку, після чого потерпілий нічого про себе не повідомляв і на зв’язок не виходив.

Того ж дня дружина та двоюрідний брат потерпілого звернулися до представників НЗФ т. зв. 
«МДБ ЛНР», які розміщувалися в колишній будівлі СБУ в Луганській області, для отримання будь-
яких відомостей про його місцеперебування. На звернення родичів потерпілого представники 
НЗФ т. зв. «МДБ ЛНР» не підтвердили, що він перебуває під арештом чи їхнім контролем, а також 
не спростовували це.

5 червня 2015 року двоюрідний брат потерпілого звернувся із заявою до ЗЗФ СБУ та Головного 
управління поліції в Луганській області про його зникнення.

Після неодноразових звернень дружини потерпілого до представників НЗФ т. зв. «МДБ ЛНР» 
їй неофіційно повідомили, що її чоловік перебуває під арештом та він є підозрюваним у скоєнні 
кримінального правопорушення (шпигунство на користь ЗЗФ ЗСУ).

24 червня 2015 року представники НЗФ т. зв. «народна поліція ЛНР» викликали дружину для 
проведення процедури впізнання тіла чоловіка, яке було знайдено в річці Сіверський Донець. 
Дружина потерпілого впізнала тіло свого чоловіка.

Справа потерпілої 4016850

Потерпіла, молода жінка, 1996 року народження, громадянка України, постійно проживала 
в місті Харцизьк, яке перебуває під контролем НЗФ т. зв. «ДНР». Безробітна.

49 Див. базу даних ХПГ, справа № 39175.
50 Див. базу даних ХПГ, справа № 40168.
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1 вересня 2014 року потерпіла йшла разом із своїм знайомим O. До них під’їхала автівка, з якої 
вийшли двоє чоловіків у цивільному та попросили документи, що посвідчують їхні особи. За кілька 
хвилин до них під’їхала ще одна автівка, з якої вийшли ще двоє чоловіків, які представилися спів-
робітниками т. зв. «народної поліції ДНР». Тоді потерпіла та її знайомого затримали та заштовхали 
до автівки. Їх відправили до районного відділку т. зв. «народної поліції ДНР», де їх обшукали, до-
питали та утримували в камері продовж трьох днів.

04 вересня 2014 року потерпілу відвезли у Донецьк до приміщення, де були представники НЗФ 
т. зв. «МДБ ДНР». Там її помістили до камери, де вже перебувало 30 осіб. Місця у камері було мало, 
тому спали та сиділи по черзі. Харчування було 2 рази на день. Потерпілу змушували прибирати в кім-
натах, де мешкали представники НЗФ т. зв. «МДБ ДНР». Згодом її примушували працювати в їдальні.

17 вересня 2014 року після того, як вона виконала черговому примусову роботу, одна із праців-
ниць їдальні надала свій телефон потерпілій, у результаті чого вона зателефонувала до своєї бабці 
та повідомила про місце перебування.

Після зникнення потерпілої її мати звернулася до представників місцевого відділку т. зв. «на-
родної поліції ДНР» у Харцизьку, але жодної інформації про затримання чи місце перебування 
доньки їй не повідомили. Окрім того, представники т. зв. «МДБ ДНР», до яких також зверталася 
мати потерпілої, не надавали жодної інформації про місце перебування її дочки.

25 вересня 2014 року представники НЗФ т. зв. «МДБ ДНР» викликали потерпілу на допит і при-
мусили написати пояснення щодо розміщення проукраїнських постів у соціальній мережі Фей-
сбук, після чого її випустили на волю.

Справа потерпілого 4016051

Потерпілий 40160, 1987 року народження, уродженець міста Краснодон (нині — Сорокине), Лу-
ганської області, України. Підприємець. Цивільний, у військових діях на боці жодної зі сторін кон-
флікту участі не брав. Був викрадений 30 червня 2017 року близько 16:00 біля автомобільної пар-
ковки торгового центру «Прометей» у м. Луганськ, Україна. У момент, коли потерпілий  прямував 
до свого автомобіля, до парковки під’їхала інша машина, з якої вийшли люди у військовій формі. 
Вони одягли потерпілому мішок на голову, заштовхали в машину і вивезли. Наступного дня в його 
квартирі невідомі люди, які представилися співробітниками «МДБ ЛНР», провели обшук.

04 липня 2017 року батьки потерпілого звернулися до «МДБ ЛНР» про розшук сина. 17 липня 
2017 року уповноважені особи «МДБ ЛРН» надали відповідь, що ніякої інформації про місце пере-
бування потерпілого, а також перебування останнього в списках осіб, що знаходяться під вартою 
«МДБ ЛРН» не мають. Також представники «МДБ ЛНР» натякнули батькам, що їх син, потерпілий, 
може знаходитися під контролем «внутрішньої безпеки МГБ ЛНР», яка виконує лише накази, які 
приходять з Москви52. Також рідні потерпілого звернулися до СБ України з заявою про зникнення 
потерпілого, після чого уповноваженими особами СБ України переправлено заяву до Національної 
поліції України, які відкрили кримінальне провадження за фактом зникнення останнього. 30 липня 
2017 року уповноважена особа, яка назвалася слідчим «МДБ ЛРН» в телефонній розмові повідомила 
батькам потерпілого, що їхній син перебуває під вартою «МДБ ЛРН» та обвинувачується в вчиненні 
кримінального злочину, а саме шпигунства. Тоді ж потерпілому дозволили побачитися із матір’ю. 

51 Див. базу даних ХПГ, справа № 40160.
52 Яніна Смелянська, «Одели мешок на голову и увезли. В ОРДЛО снова пропал человек», (online) 19 липня, 2017 р.
 <http://khpg.org/index.php?id=1500485760>.

Затриманого потерпілого обвинувачували у шпигунстві. 26 листопада 2018 року потерпілого, «судом 
ЛНР» засуджено до 13 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна. У вироку було зазна-
чено, що потерпілого засуджено за звинуваченням у вчинені розбою, яким нанесено шкоду «ЛНР»53.

Справа потерпілого 4016354

Громадянин України, потерпілий 40163, письменник та журналіст кількох українських видань, 
таких, як Радіо «Свобода», «Український тиждень», «Дзеркало тижня», «Обозреватель» та «Укра-
їнська правда», до початку бойових дій у 2014 році проживав у місті Донецьк. Працював у проекті 
«Радіо Донбас. Реалії» української служби «Радіо Свобода». 

10 травня 2017 року в місті Донецьк, яке в той час перебувало і дотепер під контролем т. зв. 
«ДНР», представники НЗФ із розпізнавальними знаками т. зв. «МГБ ДНР» на площі Леніна затрима-
ли потерпілого. Після затримання його помістили до незаконного місця позбавлення волі, яке було 
розташоване на території колишнього арт-фонду «Ізоляція». Там, затриманого потерпілого поміс-
тили до темного приміщення до якого не потрапляло денне світло. Згодом до нього почали здій-
снювати побиття по різним частинам тіла та катувати шляхом підключення електричного струму до 
вух. В подальшому потерпілого звинуватили у шпигунстві та передачі стратегічної інформації про 
переміщення і діяльність НЗФ т. зв. «ДНР» на користь Української держави, а саме СБУ. У темному 
приміщенні також перебували інші особи, які були незаконно викрадені та утримувалися там. Утри-
маним особам надавали їжу один раз на день й не надавали можливості бути на свіжому повітрі.

Після перебування у темному приміщені тривалий час на території колишнього арт-фонду «Ізо-
ляція» потерпілого перевезли до його помешкання, де представниками незаконних збройних 
формувань із розпізнавальними знаками т. зв. «МГБ ДНР» провели незаконні обшуки. Після цього 
його перемістили та утримували в будівлі т. зв. «МГБ ДНР», де колись розташовувався Донецький 
апеляційний адміністративний суд України.

З моменту затримання потерпілого, його мати не володіла ніякою інформацією про місце пе-
ребування та стан здоров’я її сина. Неодноразово мати затриманого потерпілого зверталася до 
представників НЗФ т. зв. «МГБ ДНР» про надання будь-якої інформації про долю її сина, але жодної 
інформації вона не отримала.

2 червня 2017 року матері потерпілого представники НЗФ т. зв. «МГБ ДНР» повідомили, що він 
утримується та перебуває під їхнім контролем, а також, що проти нього висунуто обвинувачення 
в шпигунстві, збиранні та передачі інформації на користь Українській державі, а саме СБУ.

На теперішній час потерпілий перебуває під вартою у представників НЗФ т. зв. «МГБ ДНР».

викрадення цивільних осіб з місця роботи

Справа потерпілого 3887555

Громадянин України, потерпілий 38875 мешкає у селищі Новотроїцьке, Волноваського райо-
ну, Донецької області. У 2014 році працював охоронцем Миколаївського водосховища у приватної 
особи, яка розводила рибу. У листопаді 2014 року місто Миколаївка Волноваського району знахо-
дилося під контролем Збройних Сил України, а місто Докучаєвськ Донецької області контролюва-

53 Яніна Смелянська, «Суд „ЛНР“ вынес приговор Роману Сагайдаку», (online) 26 листопада, 2018 р.,
 <http://khpg.org/index.php?id=1543231137>.
54 Див. базу даних ХПГ, справа № 40163.
55 Див. базу даних ХПГ, справа № 38875.
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лося НЗФ т. зв. «ДНР». Водосховище знаходиться на території між населеними пунктами Микола-
ївка та Докучаєвськ та не контролювалося жодною стороною (відносилося до «сірої зони»).

20.11.2014 року у вечірній час потерпілому зателефонував начальник охорони та викликав 
останнього на роботу. Приблизно о 18.00 того ж дня потерпілий на власному автомобілі поїхав до 
місця розташування водосховища. По приїзду на водосховище, потерпілого було затримано гру-
пою з 6 озброєних автоматичною зброєю чоловіків, які були у камуфльованій формі із нашивками 
представників НЗФ т. зв. «ДНР». Після затримання представники т. зв. «ДНР» застосували фізичну 
силу та заштовхали потерпілого 38875 до багажника автомобіля на якому він приїхав на роботу. 
Затриманого потерпілого, відвезли до складу у місті Докучаєвськ, де знаходилося місце дислокації 
батальйону «ОПЛОТ». У цьому складі потерпілий, був підданий повторному побиттю дерев’яними 
палицями та металевими трубами. При побитті, потерпілого, звинуватили у шпигунстві та кори-
гуванні артилерійського вогню ЗСУ, а також у вбивстві представників НЗФ т. зв. «ДНР». Побиття 
продовжувалося 4 години та супроводжувалося діями, що принижували людську гідність потер-
пілого. Одразу після побиття старший групи представників т. зв. «ДНР» віддав наказ на розстріл 
потерпілого, але фактично розстріл не здійснили, а здійснили імітацію з метою залякати інших 
ув’язнених. Потерпілий зазначає, що командир розвідувальної групи т. зв. «ДНР», яка його затри-
мала, був представником військових структур РФ. Але надати точну інформацію про цього пред-
ставника, потерпілий, надати не може, так як не спілкувався з ним.

21.11.2014 року потерпілий був доставлений до основного місця розташування батальйону 
«Оплот», а саме у приміщення на території політехнічного училища міста Донецьк. Потерпілого 
два з половиною місяці тримали у підвальному приміщення та один місяць у кімнаті, де зберігала-
ся зброя. Освітлення у кімнатах де тримали потерпілого, було відсутнє, а годування проводилось 
лише 1 раз на день. Потерпілий та інших осіб примушували до важкої або небезпечної праці. Весь 
час знаходження потерпілого у полоні, його двічі допитував чоловік, який представлявся «началь-
ником СБ» з позивним «Топаз» (чоловік грецької національності, віком до 30 років). При допитах 
потерпілому не надавалося право на адвоката, або оскарження незаконних дій з боку представни-
ків т. зв. «ДНР». Тобто фактично потерпілого залишили без захисту закону.

Майже весь час знаходження потерпілого у полоні його сім’я не мала жодної інформації про 
його місцезнаходження. Члени сім’ї потерпілого зверталися із заявами про розшук або надання 
інформації про долю потерпілого, до представників т. зв. «ДНР» де утримували останнього, але 
жодної інформації не отримували довготривалий час. При зверненні до командирів батальйону 
«Оплот» т. зв. «ДНР» члени сім’ї отримали відповідь, що потерпілого було розстріляно.

Згодом, наркозалежні особи, яких також утримували у приміщеннях місця розташування ба-
тальйону «Оплот», після звільнення з полону, розповіли дружині потерпілого 38875 про його 
місце знаходження. 4 січня 2015 року потерпілого відпустили додому.

Справа потерпілого 4016556

Потерпілий 40165,1989 року народження, громадянин України, постійно проживав та працював 
у міській раді Кадіївки (колишній Стаханов) Луганської області.

30 червня 2014 року шестеро озброєних осіб у камуфляжній формі, у яких були нашивки «Ново-
россия», «Россия» та георгіївські стрічки, а в одного з них був бейдж з написом «помощник комен-

56 Див. базу даних ХПГ, справа № 40165.

данта г. Стаханова» на ім’я Сергія Черезова затримали потерпілого на робочому місці. Після цього 
його відвезли до гаражу у приміщенні УБОЗ у місті Кадіївка і в подальшому там утримували. Після 
приїзду потерпілого примусили повністю роздягнутися й завели у спеціально обладнану кімнату 
для катування. Там двоє представників НЗФ т. зв. «ЛНР» почали бити та душити потерпілого заліз-
ним цепом, підвішуючи за плече. Після побиття його примусили завернутися у прапор України. Такі 
дії тривали близько трьох днів. Ворушити верхніми кінцівками він не міг, оскільки пальці рук були 
зламані. Батьки потерпілого після отримання інформації від його колег по роботі звернулися до 
т. зв. «комендатури міста Кадіївки», але ніякої відповіді про утримання їхнього сина не отримали. 
Потім батьки потерпілого зверталися до інших т. зв. «державних органів ЛНР» для отримання будь-
якої інформації, проте ніяких даних про місце його перебування та стан здоров’я надано не було.

Після кожного побиття потерпілого возили до приміщення т. зв. «комендатури ЛНР» у місті Кадіївка 
для допиту, імітували розстріл і примушували підписувати зізнання, що він передавав інформацію ЗСУ 
про місце розташування бойових позицій НЗФ т. зв. «ЛНР» та підривав конституційний лад т. зв. «ЛНР».

У гаражу УБОЗ у місті Кадіївці не було денного світла, їжу надавали один раз на день (іноді, 
впродовж трьох днів, взагалі не годували), у туалет ходили в пластикову пляшку. Також у цьому 
приміщенні зберігалися боєприпаси. Осіб, яких там утримували, примушували розвантажувати 
або навпаки навантажувати боєприпаси для відправлення на бойові позиції НЗФ т. зв. «ЛНР». При-
близно через 15–20 днів потерпілого перевезли до іншого приміщення, а саме до Кадіївської об-
ласної загальноосвітньої школи-інтернату № 1. Біля кімнати, у якій він перебував, розташовува-
лася кімната, де представники НЗФ т. зв. «ЛНР» катували інших осіб, тому звідти постійно лунали 
крики та стогони.

29 серпня 2014 року після приїзду одного із ватажків НЗФ т. зв. «ЛНР» Павла Дрьомова, потер-
пілого викликали на допит і примусили під погрозами розстрілу підписати заяву, що він не має 
жодних претензій до НЗФ т. зв. «ЛНР», та відпустили.

викрадення цивільних осіб з місця проживання

Справа потерпілого 4016657

Потерпілий 40166, 1977 року народження, громадянин України, постійно мешкав у місті Макіїв-
ка та працював у партійному осередку всеукраїнського об’єднання «Батьківщина».

21 червня 2014 року він їхав на власному автомобілі на роботу. Його змусили зупинитися дві ав-
тівки, які їхали позаду. Зупинивши потерпілого, четверо озброєних осіб у камуфляжній формі без 
жодних розпізнавальних знаків попросили вийти його із машини. Після цього один зі озброєних осіб 
сів за кермо автівки й у грубій формі повідомив, що автівку конфіскують «для потреб т. зв. «ДНР».

Залишившись на узбіччі дороги, потерпілий попрямував додому пішки. За декілька годин після 
його прибуття додому до нього прийшли четверо осіб, без розпізнавальних знаків та неозброєні, 
заарештували без пояснень причини та відвезли до приміщення УБОЗ (УБОП) НП Макіївка, де розта-
шовувалася база харківського «Оплоту». Там його почали бити так, що він втратив свідомість та де-
який час був непритомний. Після цього його відвели у підвал до кімнати, де вже перебувало 15 осіб. 
Наступного дня його катували, імітували розстріл та вимагали зізнатися, що він співпрацює із ЗСУ.

Через два дні потерпілого перевезли до міста Горлівка у приміщення УБОЗ, яке також перебу-
ває під контролем НЗФ т. зв. «ДНР». Після тривалих катувань у нього почала гноїтися рана на нозі, 

57 Див. базу даних ХПГ, справа № 40166.
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але ніякої медичної допомоги йому не надали. Також були проміжки у 2–3 дні, коли не давали їжі. 
У Горлівці потерпілого водили на допит до місцевого керівника НЗФ т. зв. «ДНР» Безлера. Після 
допиту потерпілого відвели до підвалу та посадили у камеру, де лежало двоє мертвих. Ці тіла про-
лежали там довгий час й потім представники НЗФ т. зв. «ДНР» примусили потерпілого та інших 
осіб, які перебували там, винести мертві напівзгнилі тіла.

Приблизно наприкінці серпня 2014 року потерпілого перевезли до шахти «Артемвугілля». 
Там його посадили знову до підвалу й примушували працювати над розвантажуванням боєпри-
пасів та снарядів, а також копати шанці. Також потерпілого та інших осіб, що перебували в полоні 
представників НЗФ т. зв. «ДНР», примушували розміновувати територію під загрозою розстрілу.

З початку зникнення сина батьки потерпілого неодноразово зверталися до представників НЗФ 
т. зв. «ДНР» по інформацію про місце перебування і стан здоров’я їхнього сина, але звернення 
представники НЗФ т. зв. «ДНР» не приймали та ніякої усної відповіді не надавали.

8 жовтня 2014 року представники НЗФ т. зв. «ДНР» вивели потерпілого на вулицю, натягнувши 
мішок на голову, примусили сісти до багажника автівки й повезли до Макіївки. Там, у районі за-
лізничної станції Макіївка, його відпустили на волю.

Справа потерпілої 4016458

Потерпіла 40164, 1969 року народження, громадянка України, постійно мешкала в місті Перво-
майськ Луганської області, яке перебуває під контролем НЗФ т. зв. «ЛНР», та працює у власному 
зоомагазині.

31 жовтня 2018 року до її помешкання прийшли озброєні особи в камуфляжній формі зі розпіз-
навальними знаками НЗФ т. зв. «ЛНР», які представилися співробітниками т. зв. «МДБ ЛНР». Вони 
провели обшук в оселі потерпілої, після чого її заарештували та вивезли в невідомому напрямку.

Наступного дня працівники магазину, де потерпіла є власником, відвідали її оселю та звернулися 
до представників НЗФ т. зв. «ЛНР» із заявою про її зникнення. Представники НЗФ т. зв. «ЛНР» від-
мовилися приймати будь-які звернення та запевнили, що потерпіла у них під вартою не перебуває.

Сім’ї та близьких родичів у потерпілої немає. Єдина особа, з якою вона спілкувалася, є її по-
хресна мати. Похресна мати потерпілої після її зникнення також зверталася до представників НЗФ 
т. зв. «ЛНР», але ті приймати звернення відмовилися й запевнили, що спробують пошукати Соро-
кіну О. без будь-яких звернень.

До теперішнього часу представники НЗФ т. зв. «ЛНР» не підтвердили жодної інформації про те, 
що потерпіла перебуває під арештом чи їхнім контролем. Місце перебування її дотепер невідомо.

13.2. зНиКНеННя цивільНих оСіб На території, піДКоНтрольНій УряДУ УКраїНи

зникнення цивільних осіб на блокпостах ззф

Справа потерпілого 4016159

Потерпілий 40161, 1971 року народження, фермер, також був волонтером та організатором 
самооборони у місті Сватово Луганської області не дала здійснити захоплення адміністративних 
будівель у місті в результаті чого Сватівський район залишився під контролем Уряду України. 

58 Див. базу даних ХПГ, справа № 40164.
59 Див. базу даних ХПГ, справа № 40161.

29.06.2014 року, приблизно о 17:00, потерпілий на власному автомобілі «Лада 2140» під’їжджав до 
блокпосту між селами Єпіфанівка і Нова Астрахань Кремінського району Луганської області, де був 
затриманий військовослужбовцями ЗСУ. Цей блокпост знаходився під контролем військовослуж-
бовців Окремої мотострілкової бригади Збройних Сил України). У машині потерпілого знаходилося 
його майно, а саме карабін «Форт 202» калібром 7,62 мм 2011 року випуску та патрони до даної 
зброї. Усі необхідні документи на право зберігання та використання зброї у потерпілого були з со-
бою. Після затримання потерпілого військовослужбовці блокпосту викликали представників Вій-
ськової служби правопорядку (ВСП). Після огляду всіх речей та документів потерпілого, представ-
ники ВСП зав’язали останньому руки й надівши йому на голову мішок, відвезли його на територію 
військової частини 2331 у селі Варварівка (територія колишнього консервного заводу). Документи 
про затримання потерпілого начальником адміністративної групи ВСП Сергієм Стрільцем не скла-
далися. У військовій частині 2331 с. Варварівка представники ВСП били потерпілого та вимагали 
від нього зізнання у причетності до вчинення терористичних актів. 30.06.2014 року до військової 
частини 2331 прибули бійці 8-го полку спецназа, серед яких знаходився майор 3-го зведеного за-
гону спеціального призначення військової частини 4252. Цього дня представники ВСП передали 
потерпілого спецназівцям. Бійці спецназу, у тому числі й майор Сергій Онищук, продовжили по-
биття потерпілого. У результаті побоїв у потерпілого було пошкоджено внутрішні органи, виникла 
внутрішня кровотеча. Йому покликали медиків військової частини, які після огляду констатували, 
що затриманий потребує негайної госпіталізації. Але до лікарні потерпілого доставлено не було.

Рідні потерпілого зверталися до правоохоронних органів із заявами про розшук, але жодної 
інформації про долю та місцезнаходження потерпілого не отримали.

Останки потерпілого виявили 07.09.2016 року в лісосмузі у напрямку міста Старобільськ.
Щодо учасників викрадення потерпілого відкриті кримінальні провадження, але по сьогодні 

жодного учасника викрадення та вбивства не засуджено.

Справа потерпілого 4016260

Потерпілий 40162, 1983 року народження, громадянин України. 21 липня 2014 року вранці 
вивозив бабусю з Лисичанська до Харкова на авто Mitsubishi Pajero Wagon 2006 року випуску 
з транзитними номерами (авто пропало разом з документами, але пізніше було виявлено на базі 
батальйону «Айдар» в Старобільську). Під час розмови по телефону повідомив батькам, що поїхав 
до Сєвєродонецька. Дзвонив з блокпоста в Муратово. Через 30-40 хвилин з його телефону зателе-
фонував невідомий і уточнив у батьків про потрепілого, чи є він їх сином. Мати цей факт підтвер-
дила. По телефону матері повідомили, що її син затриманий, і його везуть в прокуратуру, а бабусю 
направлять в Рубіжне (її згодом знайшли в лікарні Рубіжного). Одразу після дзвінка батьки потер-
пілого  поїхали до прокуратури де повинен знаходитися їх син, але їм повідомили про відсутність 
потерпілого там. Батьки шукали сина і його машину в Сватові, Рубіжному, Старобільську, але без-
результатно. Самостійні пошуки призвели до того, що мати з’ясувала: незаконне затримання її 
сина проводили представники батальйону «Айдар». За даним фактом було порушено кримінальне 
провадження, кілька бійців «Айдара», які брали участь у викраденні потерпілого, були затримані. 
Машину батькам потерпілого повернули. Але самого потерпілого не знайшли.

2018 року потерпілий був упізнаний за аналізом ДНК в невідомому загиблому, викопаному 
з могили та переданий батькам і похований. Розслідування триває, але є неефективним.

60 Див. базу даних ХПГ, справа № 40162.
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Справа потерпілого 3938461

Потерпілий 39384, 1961 року народження, громадянин України, постійно проживав у населе-
ному пункті Первомайське, Донецької області, який перебуває під контролем ЗЗФ ВСУ. Працював 
агрономом у приватному сільськогосподарському підприємстві «АПК-Інвест».

06 вересня 2014 року ввечері повертався додому з роботи на службовій автівці. Приблизно 
о 20:30 на блокпосту у населеному пункті Карлівка, Донецької області, його зупинили представ-
ники ЗЗФ добровольчого батальйону «Дніпро-1» для перевірки документів. Після цього зв’язок із 
потерпілим було втрачено, місце його перебування невідоме.

07 вересня 2014 року дружина потерпілого розшукувала його самостійно на блокпосту та зверта-
лася до представників ЗЗФ добровольчого батальйону «Дніпро-1», які відмовилися надавати будь-
яку інформацію, а також зазначили, що вони ніколи не затримували й не знають, хто це такий.

08 вересня 2014 року дружина звернулася до місцевого відділку поліції із заявою про розшук та 
зникнення потерпілого.

09 вересня 2014 року дружина звернулася з аналогічною заявою до СБУ.
Жодної інформації про місце перебування та стан здоров’я потерпілого ані місцева поліція, ані 

СБУ не надали.
22 вересня 2014 року Центр звільнення полонених у соціальній мережі Фейсбук опублікував 

інформацію, що потерпілий перебуває під контролем у представників НЗФ т. зв. «ДНР».
Після отримання такої інформації дружина звернулася до представників НЗФ т. зв. «ДНР» для 

підтвердження місця перебування потерпілого, після чого отримала відповідь, що серед зааре-
штованих чи інших осіб, що перебувають під контролем представників НЗФ т. зв. «ДНР», його 
немає.

На теперішній час місце перебування, стан здоров’я та доля потерпілого невідомі. Кримі-
нальне провадження про викрадення потерпілого триває, жодної особи не притягнуто до від-
повідальності.

Справа потерпілого 3999762

Потерпілий 39997, 1971 року народження, громадянин України, постійно проживав у населено-
му пункті Станиця Луганська, Луганської області, який перебуває під контролем ЗЗФ. Безробітний.

22 березня 2015 року потерпілий їхав на велосипеді додому. Приблизно по обіді на блокпосту 
в населеному пункті Макарове, Луганської області, його зупинили представники ЗЗФ доброволь-
чого батальйону «Торнадо» для перевірки документів. Після цього зв’язок з потерпілим був утра-
чений, місце його перебування невідоме.

23 березня 2015 року дружина та син потерпілого намагалися знайти його самостійно та звер-
талися до представників ЗЗФ добровольчого батальйону «Торнадо». Але там відмовилися надава-
ти будь-яку інформацію.

24 березня 2015 року дружина звернулася до місцевого відділку поліції із заявою про розшук та 
зникнення потерпілого.

Жодної інформації про місце перебування та стан здоров’я потерпілого місцева поліція не 
надала.

61 Див. базу даних ХПГ, справа № 39834.
62 Див. базу даних ХПГ, справа № 39997.

До теперішнього часу місце перебування та доля потерпілого невідомі. Кримінальне прова-
дження щодо зникнення потерпілого триває.

Справа потерпілого 4016963

Потерпілий 40169, 1962 року народження, громадянин України, постійно проживав у Станиці 
Луганській, Луганської області, яка перебуває під контролем ЗЗФ ЗСУ. Пенсіонер.

10 березня 2015 року ввечері повертався додому на громадському транспорті. На блокпосту 
в Стара Кондрашівка, Луганської області представники ЗЗФ добровольчого батальйону «Торнадо» 
зупинили автобус для перевірки документів пасажирів. Представники ЗЗФ добровольчого баталь-
йону «Торнадо» попросили потерпілого вийти з автобуса. Коли він вийшов, йому натягли мішок на 
голову та повели у напрямку розташування фортифікаційних споруд блокпосту.

Наступного дня після цього випадку дружина намагалася знайти потерпілого самостійно шля-
хом звернення до командування батальйону «Торнадо». Жодної інформації про місце перебуван-
ня чоловіка представники ЗЗФ добровольчого батальйону «Торнадо» їй не надали та повідомили, 
що потерпілий ніколи не був затриманий і вони не знають, хто це такий.

Також дружина потерпілого звернулася до місцевого відділку поліції із заявою про розшук та 
зникнення чоловіка.

Жодної інформації про місце перебування та стан здоров’я місцева поліція не надала.
У травні 2015 року, тіло потерпілого, яке було об’їдене дикими тваринами, знайдено в узліссі 

біля річки Сіверський Донець, у Станиці Луганській.

Справа потерпілого 3522364

Потерпілий, 1953 року народження, громадянин України, постійно проживав у Станиці Луган-
ській, Луганської області, яка перебуває під контролем ЗЗФ ЗСУ. Працював у Станично-Луганській 
лікарні швидкої допомоги фельдшером.

17 січня 2015 року повертався на роботу після виклику до пацієнта додому. Приблизно по обіді 
на блокпосту у населеного пункту Макарове, Луганської області, його зупинили представники ЗЗФ 
добровольчого батальйону «Чернігів» для перевірки документів. Після цього зв’язок з потерпілим 
було втрачено, місце його перебування невідоме.

18 січня 2015 року дружина потерпілого намагалася знайти його самостійно, та зверталася до 
представників ЗЗФ добровольчого батальйону «Чернігів». Жодної інформації про місце перебу-
вання її чоловіка представники ЗЗФ добровольчого батальйону «Чернігів» не надали та повідоми-
ли, що потерпілий ніколи не був затриманий та вони не знають, хто це такий.

19 січня 2015 року дружна звернулася до місцевого відділку поліції із заявою про зникнення та 
розшук потерпілого.

Жодної інформації про його місце перебування місцева поліція не надала.
До теперішнього часу місце перебування та доля потерпілого невідомі. Кримінальне прова-

дження триває.

63 Див. базу даних ХПГ, справа № 40169.
64 Див. базу даних ХПГ, справа № 35223.
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викрадення цивільних осіб з місця проживання

Справа Потерпілого 4016765

Потерпілий 40167, 1964 року народження, громадянин України, постійно проживав у Станиці 
Луганська, Луганської області, яка перебуває під контролем ЗЗФ ВСУ. Працював ветеринарним 
лікарем.

1 вересня 2014 року перебував на власному подвір’ї. Біля воріт на вулиці зупинилася вантажна 
автівка, із якої вийшли чотири озброєні особи у камуфляжній формі без розпізнавальних знаків 
(як потім з’ясувалося, це були представники добровольчого батальйону «Чернігів») та попрямува-
ли до потерпілого. Після короткої розмови вони натягли йому мішок на голову та повели до ван-
тажної автівки, заштовхали його в середину та увезли в невідомому напрямку.

2 вересня 2014 року матір потерпілого звернулася до представників ЗЗФ добровольчого ба-
тальйону «Чернігів», який розташовувався у приміщенні селищної ради, з питаннями про місце 
перебування, стан здоров’я та місцезнаходження, а також причини затримання її сина. Представ-
ники ЗЗФ добровольчого батальйону «Чернігів» відмовилися надавати будь-яку інформацію та 
повідомили, що вони ніколи його не затримували потерпілого й не знають, хто це такий.

Упродовж наступного тижня мати потерпілого розшукувала його самостійно та зверталася до 
представників ЗЗФ ЗСУ та інших ЗЗФ, які розміщені у Старобільську, Біловодську, Харкові та Щасті 
для отримання будь-якої інформації про долю її сина, але жодної інформації вона не отримала.

28 жовтня 2014 року мати потерпілого звернулася із заявою до місцевого відділку поліції у Ста-
ниці Луганській про викрадення її сина та його розшук але ніякої інформації вона не отримала.

У червні 2017 року тіло потерпілого знайдено в узліссі біля річки Сіверський Донець поблизу 
Станиці Луганської. Кримінальне провадження щодо викрадення та вбивства потерпілого триває.

65 Див. базу даних ХПГ, справа № 40167.

14. передУмоВи для ВиходУ 
за межі попередньої оцінки 
та ініціюВання розслідУВання

При прийнятті рішення про те, чи існує «розумна підстава» для початку розслідування, Про-
курор МКС розглядає, чи: (а) доступна Прокурору інформація, яка передбачає розумні підстави 
вважати, що злочин, який знаходиться в юрисдикції Суду, був скоєний або знаходиться в процесі 
скоєння; (б) справа є або може бути неприйнятною відповідно до статті 17 РС; та (в) беручи до 
уваги тяжкість злочину та інтереси правосуддя, існують обґрунтовані підстави вважати, що роз-
слідування не буде служити інтересам правосуддя. На даному етапі застосовним доказовим стан-
дартом є «розумна підстава вважати», що означає, що палаті попереднього розгляду необхідно 
лише дійти висновку, що є «розумні чи обґрунтовані переконання», що злочини, які належать до 
юрисдикції Суду, існують.

Нижче ми детально розглядаємо виконання вищезазначених передумов, необхідних для 
початку розслідування, і просимо прокурора МКС звернутися з проханням до палати попере-
днього розслідування розслідувати ситуацію в Україні.

14.1. ЮриСДиКція

Україна не є державою-учасницею Римського статуту.66 Вона двічі посилалася на статтю 12 (3) 
Римського статуту, прийнявши спеціальну юрисдикцію МКС стосовно злочинів Майдану (Декла-
рація І)67 і передбачувані злочини, вчинені на території Східної України та Криму (Декларація II)68. 
29 вересня 2015 року, на підставі другої декларації України за статтею 12 (3), прокурор МКС ого-
лосив про продовження попереднього обстеження ситуації в Україні, включаючи передбачувані 

66 «Україна підписала Римський статут 20 січня 2000 р. У 2016 році український парламент прийняв конститу-
ційні поправки, які передбачають, що положення про здійснення юрисдикції МКС «набудуть чинності через 
три роки після дати офіційного опублікування акту». Багато хто очікує, що процес ратифікації відбудеться 
у 2019 році (Закон України про внесення змін до статті 124 Конституції України (стосовно визнання Статуту 
МКС)», Законодавство України (online), 2 червня 2016 року,

 <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1401-19/paran6#n6>.
67 Декларація Верховної Ради України до МКС стосовно визнання Україною юрисдикції МКС щодо злочинів 

проти людяності, скоєних високопосадовими особами держави, які призвели до надзвичайно тяжких на-
слідків та масового вбивства громадян України протягом мирних протестів у період з 21 листопада 2013 — 
22 лютого 2014 р., підписана головою Верховної Ради України Олександром Турчиновим, МКС (online), 
25 лютого 2014,

 <https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/997/declarationVerkhovnaRadaEng.pdf>.
68 Декларація Верховної Ради України до МКС стосовно визнання Україною юрисдикції МКС щодо злочинів 

проти людяності та військових злочинів, скоєних високопосадовими особами Російської Федерації та голо-
вами терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до надзвичайно тяжких наслідків та масо-
вого вбивства громадян України, підписана головою Верховної Ради України В. Гройсманом, МКС (online), 
4 лютого 2015 р.,

 <https://www.icc-cpi.int/iccdocs/other/Ukraine_Art_12-3_declaration_08092015.pdf>.
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злочини, що відбулися після 20 лютого 2014 року в Криму та східних районах Україна.69 Таким 
чином, друга декларація України про визнання спеціальної юрисдикції МКС забезпечує юрис-
дикційну основу для прокурора МКС щодо вивчення ймовірних злочинів, перелічених у цьому 
повідомленні.

Що стосується часового критерію (ratione temporis), друга декларація охоплює стверджувані 
злочини, скоєні на території України з 20 лютого 2014 року70. Тому поточні порушення, які квалі-
фікуються, як військові злочини або злочини проти людяності, скоєні на сході України та у Кри-
му, підпадають під юрисдикцію МКС. Злочини, наведені у цьому Поданні, включають стверджувані 
злочини, скоєні у період з 2014 р., тому вони підпадають під юрисдикцію МКС.

Злочини, наведені у цьому Поданні, підпадають під предметний критерій (ratione materiae) 
юрисдикції МКС, оскільки ми стверджуємо, що вони кваліфікуються як злочини проти людяності 
у розумінні статті 7 та статті 8 РС. Крім того, злочини були скоєні на території України громадянами 
України та Росії. Сторони, залучені до скоєння злочинів, включають (1) членів НЗФ, які часто діяли 
за підтримки або прямої участі військових сил Росії, (2) членів ЗЗФ, у тому числі підрозділи ЗСУ, 
МВС, добровольчих батальйонів та СБУ. 

Зазначаємо, що Російська Федерація не є державою-учасницею РС, але її громадяни можуть 
бути притягнуті до відповідальності, навіть не зважаючи на той факт, що стверджувані злочини 
відбувалися на території України, яка визнала спеціальну юрисдикцію МКС протягом даного 
періоду.

14.2. прийНятНіСть

Відповідно до статті 17(1) РС прийнятність вимагає оцінки компліментарності (підпункти (а)-(с)) 
та тяжкості (підпункт (d)).71 Судова практика МКС уточнює, що на стадії попереднього розгляду 
ще не існує «справи», яка містить ідентифікований набір інцидентів, підозрюваних та діянь. 
Таким чином, розгляд прийнятності (компліментарності та тяжкості) враховує «потенційні справи, 
які можна було би ідентифікувати в ході попереднього розслідування на основі наявної інформа-
ції, яка можливо виникла під час розслідувань ситуації».72 Іншими словами, прийнятність фази 
ситуації оцінюються на підставі певних критеріїв, що визначають «потенційну справу», таких як: 

69 «Прокурор МКС розширює попереднє вивчення ситуації в Україні після другої заяви, відповідно до стат-
ті 12(3) Статуту», ICC Press Release (online), 29 вересня 2015 року,

 <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1156>.
70 Декларація Верховної Ради України до МКС стосовно визнання Україною юрисдикції МКС щодо злочинів 

проти людяності та військових злочинів, скоєних високопосадовими особами Російської Федерації та голо-
вами терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до надзвичайно тяжких наслідків та масо-
вого вбивства громадян України, підписана головою Верховної Ради України В. Гройсманом, МКС (online), 
4 лютого 2015 р.,

 <https://www.icc-cpi.int/iccdocs/other/Ukraine_Art_12-3_declaration_08092015.pdf>.
71 «Рекомендації стосовно Попереднього розслідування» (“Policy Paper on Preliminary Examinations”), ICC 

(online), листопад 2013 року,
 <https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/otp-policy_paper_preliminary_examinations_2013-eng.pdf>, п. 42.
72 «Ситуація у Республиці Кенія, Досудова Палата, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the 

Authorization of an Investigation into the Situation in the Republic of Kenya», ICC (online), 31 березня 2010 року,
 <https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/09-19-Corr>, п. 50;
 «Ситуація у Республіці Корт-д’Івуар, Досудова Палата, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on 

the Authorization of an Investigation into the Situation in the Republic of Cote d’Ivoire», ICC, 3 жовтня 2011 року, 
ICC-02/11-14, п. 190.

«(і) групи осіб, які беруть участь у процесі розслідування з метою формування майбутньої справи/ 
справ; та (іі) злочини, що належать до юрисдикції Суду, нібито вчинені під час інцидентів, які, ймо-
вірно, стануть центром розслідування з метою формування майбутньої справи/справ».73

Відповідно до статті 17(1) РС, Суд визначає, що справа є неприйнятною, якщо: (а) справа, що 
розслідується чи переслідуються державними органами, які мають юрисдикцію над цією справою, 
за виключенням випадків, коли ця Держава не бажає або не може проводити розслідування чи 
переслідування належним чином; (б) справу розслідувала Держава, яка має юрисдикцію щодо неї, 
й дана Держава вирішила не притягувати до відповідальності відповідну особу, якщо рішення не 
було наслідком небажання або неспроможності Держави справді притягнути особу до криміналь-
ної відповідальності; (в) заінтересовану особу вже судили за поведінку, яка є предметом скарги, 
та проведення судового розгляду Судом не допускається на підставі пункту 3 статті 20; (г) справа 
не має достатньої важкості для обґрунтування подальших дій Суду.

Ми зазначаємо у нашому Поданні, що не існує жодних факторів, які б зробили можливі випад-
ки, які виникають із ситуації на сході України, неприпустимими для МКС.

14.2.1. Компліментарність

МКС діє на основі принципу компліментарності, який означає, що його юрисдикція активується 
тільки тоді, коли національні органи влади не бажають або неспроможні покарати за злочини, які 
потрапляють до юрисдикції МКС. Відповідно до статей 53(1)(b) та 17(1)(a)-(c) Римського статуту, оцін-
ка компліментарності стосується того, чи мали або мають місце справжні розслідування та кримі-
нальні переслідування у відповідній державі стосовно справи або справ, вказаних прокуратурою.

Як було зазначено Апеляційною Палатою, оцінка компліментарності є дворівневим тестом. Пер-
ша частина тесту при оцінці компліментарності полягає в тому, чи існували або чи були відповідні 
розслідування чи переслідування на національному рівні. Відсутність національних проваджень, 
тобто внутрішня пасивність, сама по собі є достатньою для того, щоб зробити справу прийнятною 
для МКС. Якщо перша частина тесту відповідає вимогам, то Суд переходить до оцінки небажання 
та нездатність, які встановлені статтею 17 Римського статуту.74

Відповідно до статті 17(2) Римського статуту, для цілей оцінки небажання провести розсліду-
вання або переслідування прокуратура повинна розглянути, (a) чи провадження проводилися 
або проводяться з метою захисту відповідної особи від кримінальної відповідальності за злочини 
в юрисдикції МКС, (b) чи мала місце необґрунтована затримка у провадженнях, яка за даних об-
ставин не відповідає наміру приведення відповідальних осіб до правосуддя, та (c) чи провадження 
були незалежними та безсторонніми, і чи вони проводилися відповідно до наміру притягнення 
відповідних осіб до відповідальності. При цьому Офіс Прокурора може розглянути ряд чинників. 
Більш детальне пояснення щодо того, що складає «неспроможність» у розумінні Римського стату-
ту, наводиться у Керівному документі МКС щодо політики при попередніх розслідуваннях (2013).

73 «Ситуація в Республіці Кенія, Досудова Палата, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the 
Authorization of an Investigation into the Situation in the Republic of Kenya», ICC (online), 31 березня 2010 року,

 <https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/09-19-Corr>, п. 50,
 ICC, Ситуація у Республіці Корт-д’Івуар, Досудова Палата, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute 

on the Authorization of an Investigation into the Situation in the Republic of Cote d’Ivoire, ICC, 3 October 2011, 
ICC-02/11-14, п. 191.

74 «Прокурор проти Катанга та Матьє Нгуджоло Чуй, Judgment on the Appeal of Mr Germain Katanga against the 
Oral Decision of Trial Chamber II of 12 липня 2009 року», ICC (online), 25 вересня 2009 року,

 <https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2009_06998.PDF>, п. 78.

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2009_06998.PDF
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Відповідно до статті 17(3) Римського статуту, для визначення нездатності в конкретній справі 
Суд має розглянути, чи неспроможна держава через повний або значний колапс або нездатність 
національної судової системи забезпечити присутність обвинуваченого або отримати необхідні 
докази та свідчення, або іншим чином неспроможна провести розслідування. Більш детальне по-
яснення щодо того, що складає «нездатність» у розумінні Римського статуту, наводиться у Керів-
ному документі про попередні розслідування (2013).

Незважаючи на те, що стосовно злочинів, вчинених у контексті збройного конфлікту на 
сході України, відбулися деякі національні провадження, ми стверджуємо, що Україна одно-
часно не бажає і не може розслідувати злочини та переслідувати винних.

Нездатність органів державної влади України розслідувати злочини 
або переслідувати злочинців

Зазначимо, що з початку конфлікту на сході України усі зафіксовані нами випадки «насиль-
ницького зникнення» цивільних осіб кваліфікувалися правоохоронними органами України, як по-
рушення статті 146 Кримінального кодексу України («Незаконне позбавлення волі або викрадення 
людини»). Ця стаття охоплює лише один елемент злочину насильницького зникнення і не повністю 
відображає характер злочину. Більше того, поняття «злочинець» у цьому злочині, має широке ви-
значення та не обмежені лише урядовцями. Але в цьому випадку, якщо особу викрадав, зааре-
штовував або затримував представник державної влади, то це повинно було кваліфікуватися, як 
стаття 364 Кримінального кодексу України («Зловживання владою або службовим становищем»), 
що також не відображало характер злочину.

У 2018 році вказану прогалину у законодавстві України було виправлено Законом України 
№ 2505-VIII від 12.07.2018 року «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти». Вказаним Законом 
внесено додаткову статтю 1461 «Насильницьке зникнення» до Кримінального кодексу України. 
Ця стаття включає відповідальність за «насильницьке зникнення» та майже повністю відповідає 
визначенню злочину «насильницьке зникнення», який передбачено статтею 7(1)(і) РС. Але з мо-
менту набрання чинності змін у законодавстві щодо захисту осіб від злочину «насильницьке зник-
нення» жодного кримінального провадження за статтею 1461 Кримінального кодексу України не 
відкрито. Законом № 2505-VIII передбачається створення Комісії з питань осіб, зниклих безвісти 
за особливих обставин, але ця комісія була створена тільки в квітні 2019 року, проте жодного разу 
не зібралася і не запрацювала. Також хочемо зазначити, що лише 20.12.2018 року до Верховної 
Ради України було подано законопроект № 9438 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнарод-
ного права» (надалі — Проект № 9438). У пояснювальній записці автори Проекту № 9438 зазна-
чили, що зміни у законодавство України за цим Проектом вносяться з метою реалізації Плану дій 
з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, який затвердже-
ний розпорядженням Кабінету Міністрів України та рішенням Ради національної безпеки та обо-
рони України. 6 червня 2019 року законопроект № 9438 було прийнято у першому читанні, його 
подальший розгляд скоріше за все відбудеться вже новим складом парламенту України.

Незважаючи на вищезазначені законодавчі зміни, у КК України по сьогодні відсутнє визначен-
ня «злочини проти людяності». Ні введення статті 1461 «Насильницькі зникнення», ні  проведення 
роботи з гармонізації законодавства України з положеннями МГП, не призвели до появи меха-
нізму ефективного розслідування фактів насильницьких зникнень в Україні. Вжиті урядом Укра-

їни кроки спрямовані на офіційне виконання міжнародних зобов’язань, а не на пошук реальних, 
ефективних механізмів боротьби з явищами насильницьких зникнень.

Кримінальний Кодекс України має лише одне широко сформульоване положення криміналь-
ного закону, що криміналізує міжнародні злочини, вчинені під час збройного конфлікту, це стаття 
438 КК («Порушення законів та звичаїв війни»).

Відповідно до даних, які щорічно публікуються Генеральною Прокуратурою України на її офі-
ційному веб-сайті, було зареєстровано 21 кримінальне провадження щодо «порушень законів 
та звичаїв війни».

Таблиця щодо відкритих кримінальних проваджень за порушення законів та звичаїв війни 
(стаття 438 КК України)*

рік
обліковано кримінальних 

проваджень
винесено підозру

закрито кримінальних 
проваджень

Направлено до суду

2014 1 0 0 0

2015 2 0 0 0

2016 4 0 0 0

2017 5 0 0 0

2018 3 0 0 0

2019** 6 0 0 0

* Статистичні данні з офіційного веб-сайту Генеральної прокуратури України.
** Станом на травень 2019 року.

З усіх цих кримінальних проваджень, які розслідуються органами прокуратури України, жодній 
особі не винесено підозри, жодної справи не направлено до суду75.

Окрім відсутності ефективного законодавства щодо криміналізації міжнародних злочинів, 
в більшості випадків Українські правоохоронні органи не в змозі провести ефективне розсліду-
вання злочинів, вчинених на території ОРДЛО, через відсутність належного функціонування пра-
воохоронних органів та судів,  а також через відсутність ефективного контролю за територією.

Зокрема, національні органи влади України не можуть провести необхідні слідчі дії на таких 
територіях, такі як огляд місця злочину; допити підозрюваних та/або свідків; зібрання речових 
доказів, проведення необхідних експертиз. Це виключає можливість проведення повного розслі-
дування та притягнення до відповідальності учасників НЗФ, оскільки вони перебувають по іншу 
сторону лінії розмежування, що робить неможливим виконати судові рішення про їх арешт.

Небажання державних органів влади України розслідувати 
або переслідувати за скоєні злочини

Щодо небажання повноважних владних структур проводити розслідування злочину «на-
сильницьке зникнення» або інших злочинів проти людяності, то ми зазначаємо, що правоохо-
ронні органи України не вірно кваліфікують зникнення людей на Сході України, відповідно до 
статті 146 КК України («Незаконне позбавлення волі та викрадення») та статті 115 КК України 

75 Звіти про діяльність Генеральної прокуратури України (online):
 <https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113897&libid=100820&c=edit&_c=fo>.
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(«Умисне вбивство»), що на теперішній час унеможливлюють чітко розрізнити звичайні по-
бутові злочини від міжнародних злочинів.

У таблиці нижче «незаконне позбавлення волі та викрадення людини (стаття 146 КК України)» 
наведена кількість відкритих кримінальних проваджень по всій території України щодо викраден-
ня людей та позбавлення їх волі. У цю кількість входять й випадки зникнень на Сході України, які 
в більшості своїх випадків повинні були кваліфікуватися, як злочини проти людяності або військо-
ві злочини (дивись вище).

Незаконне позбавлення волі та викрадення людини 
(146 КК України)*

рік Усього винесено підозру
закрито кримінальних 

проваджень
рішення 

не прийнято

2014 1925 153 443 1798

2015 807 184 309 655

2016 536 157 154 407

2017 503 197 136 362

2018 558 260 154 335

2019** 181 69 33 142

* Статистичні дані про кримінальні правопорушення, які вчинялися по всій території України з офіційного 
веб-сайту Генеральної прокуратури України.

** Станом на травень 2019 року.

Хочемо наголосити на тому, що законодавство України увесь час, з початку військового 
конфлікту на Сході України, мало відповідні положення, які надають можливість кваліфіку-
вати дії окремих осіб, як воєнний злочин, згідно із статтею 438 КК України. Але національні 
правоохоронні органи України явно демонстрували своє небажання розслідувати військові 
злочини та переслідувати відповідних військових злочинців, які приймали участь або органі-
зовували вчинення військових злочинів. Цей факт можна побачити зі статистичних даних, які 
наведено вище у частині «Нездатність органів державної влади України розслідувати або пере-
слідувати злочини». Очевидно, кількість зареєстрованих злочинів щодо порушення законів та зви-
чаїв війни, дуже мала.

Що стосується членів ЗЗФ, яких притягували до кримінальної відповідальності за злочини, вчи-
нених в умовах збройного конфлікту на сході України, то обвинувачення, які висунені проти них, 
а також вироки, які виносилися, не відповідають тяжкості та масштабу злочинів. Таким чином, 
жодних членів ЗЗФ, відповідальних за викрадення та інші злочини жертв 40161, 40169, 40167, 
35223, 39384, 3999776 та інших, внесених до бази даних ХПГ, не було покарано за їхні злочини, 
розслідування та судові процеси тривають донині.

Що стосується кримінальних проваджень за участю членів НЗФ, то правоохоронні органи Укра-
їни демонструють велику байдужість до таких справ, що вказує на їх небажання розслідувати поді-
бні справи. В усіх справах, які підтримані адвокатами ХПГ, слідчі органи України здійснювали 

76 Див. вище справи потерпілих 40161, 40169, 40167, 35223, 39384, 39997.

мінімальні дії щодо розслідування злочинів вчинених відносно зникнення осіб на непідконтр-
ольній уряду території.

Незважаючи на наявність, у чинному Кримінальному процесуальному кодексі України кримі-
нально правові норми, які надає можливість здійснювати розслідування та судові процеси, за від-
сутності підозрюваного (in absentia), органи влади не змогли скористатися цим процесуальним 
механізмом. Це свідчить про невелику кількість відкритих кримінальних проваджень за вчинен-
ня злочинів щодо порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 КК України), а також небажан-
ня владних органів звертатися до українських судів для проведення заочних судових розглядів. 
На підставі цього ми приходимо до висновку, що органи державної влади України не бажають пе-
реслідувати осіб, які вчинили злочини насильницького зникнення на сході України.

14.2.2. тяжкість

У цьому Поданні детально наводяться в подробицях насильницькі злочини, скоєні в контексті 
конфлікту на сході України, у тому числі насильницькі зникнення, вбивства, катування та жорсто-
ке поводження разом з незаконним затриманням та триманням під вартою, посягання на людську 
гідність, порушення права на справедливе судочинство, які, на нашу думку, потребують особливої 
уваги офісу Прокурора МКС.

Спосіб скоєння злочинів може оцінюватися, зокрема, у світлі засобів, використаних для скоєн-
ня злочину, ступеню участі та наміру порушника, міри, в якій злочини були систематичними або 
випливали з плану або організованої політики, або іншим чином були результатом зловживання 
владою або посадою, та елементів особливої жорстокості77. Спосіб скоєння злочинів на сході Укра-
їни вказує на існування організованої політики скоєння таких злочинів проти цивільних (особливо 
тих, кого НЗФ та ЗЗФ вважали нелояльними). Доказом чого є велика кількість випадків викраден-
ня, арешту або затримання осіб без надання інформації про їх долю, високий рівень організації 
місць незаконного тримання під вартою та систематичне застосування катувань та жорстокого 
поводження до затриманих.

14.3. іНтереСи правоСУДДя

Інтереси правосуддя відповідно до статті 53(1)(c) є потенційно компенсуючим критерієм, який 
може надати Прокурору МКС підстави не продовжувати розгляд. Прокурор не зобов’язаний вста-
новлювати, що розслідування служить інтересам правосуддя. Натомість Офіс Прокурора «продо-
вжить розгляд, якщо не будуть встановлені конкретні обставини, які надають значні підстави вва-
жати, що розслідування на той час не служило інтересам правосуддя»78. В дійсності, існує сильна 
презумпція на користь критерію інтересів правосуддя, якщо критерії юрисдикції та прийнятності 
були дотримані.

Беручи до уваги тяжкість злочинів, наведених у цьому Поданні, та їх вплив на постраждалих 
цивільних осіб на сході України та населення України, ніщо не вказує, що розслідування не буде 
служити інтересам правосуддя.

77 “Policy Paper on Preliminary Examinations”, МКС, листопад 2013,
 <https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/otp-policy_paper_preliminary_examinations_2013-eng.pdf>, п. 64.
78 Там само, п. 67.
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15. ВисноВки та рекомендації

Злочини, про які йшлося вище у цьому Поданні, здійснювалися представниками обох конфлік-
туючих сторін з метою боротьби з уявними «шпигунами», які начебто надавали інформацію для 
коригування обстрілів. На наш погляд, усі зафіксовані нами насильницькі зникнення цивільних 
осіб здійснювалися систематично та широкомасштабно, про що свідчить велика кількість потерпі-
лих. Ми вважаємо, що вказані дії здійснювалися для тривалого залякування цивільного населення 
за допомогою заходів, які мали на меті ефективний контроль над населенням. Внаслідок цих дій 
родичі і населення не знали про долю викрадених осіб,

Ми стверджуємо, що усі передумови для початку розслідування ситуації в Україні відповідно до 
статті 53(1)(a)-(c) були дотримані. Тому ми закликаємо Офіс Прокурора МКС якомога швидше по-
чати розслідування для вирішення проблеми несправедливості та безкарності на користь багатьох 
жертв злочинів та їх родичів.

Рекомендації:
1. Змінити кримінальне законодавство України з метою надати належну правову кваліфікацію 

насильницького зникнення.
2. Змінити кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство для імплементації стат-

тей 5-22, 24, 25 Конвенції.
3. Ухвалити закон про статус зниклих безвісти осіб, передбачивши єдину методологію обліку, 

єдину в країні базу даних зниклих безвісти, визначення жертви насильницьких зникнень та заходи 
соціальної допомоги жертвам.

4. Змінити закон про СБУ, передбачивши:
•	 запровадження засад парламентського контролю за формуванням керівництва СБУ та її ді-

яльністю;
•	 запровадження річних звітів про діяльність СБУ в парламентському комітеті з питань націо-

нальної безпеки та оборони з публікацією відкритої частини цих звітів;
•	 позбавлення СБУ повноважень щодо дізнання, слідства та інших правоохоронних повнова-

жень;
•	 запровадження принципу свободи інформації «засекречується інформація, а не документ»;
•	 уведення публічного річного звіту про знеособлену інформацію щодо використання опе-

ративно-розшукових та негласних слідчо-розшукових дій, які порушують права людини, 
оперативними підрозділами правоохоронних органів: кількість подань на здійснення цих 
заходів, кількість наданих дозволів, кількість переданих до суду обвинувальних висновків, 
складених з використанням таких даних, кількість вироків, винесених судами у таких спра-
вах — для кожного оперативного підрозділу окремо.

5. Підготувати зміни та доповнення до КПК України, Закону «Про загальну структуру і чисель-
ність Служби безпеки України», Закону «Про засади запобігання і протидії корупції» та інші з ме-
тою передачі правоохоронних повноважень від СБУ до інших правоохоронних органів.

6. Запровадити практику надання за інформаційними запитами відкритої частини документів, 
які містять відомості, що складають державну таємницю.

7. Розробити перелік відомостей щодо обміну заручниками, які мають бути відкритими для до-
ступу, і форми громадського контролю (парламентського та позапарламентського) за процесом 
обміну. Перелік відомостей має включати адреси тимчасового перебування людей, які чекають 
на обмін.
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додаток 1

КоротКий опиС ДеяКих зНиКНеНь 
На оКУповаНих територіях ДоНецьКої та лУгаНСьКої облаСтей

20 травня 2014 року близько 10.00 пішла з дому і не повернулася мешканка с. Старомихайлівка 
Плеханова Валентина Іванівна, 27.06.1948 р. н.

У квітні 2014 року поїхав до м. Горлівка, щоб провідати родичів, 
Панькевич Василь Фридрихович 09.01.1987 р. н. 6.06.2014 року пере-
став виходити на зв’язок. Є інформація, що його разом зі знайомим чо-
ловіком сильно побили і забрали бойовики.

1 червня 2014 року близько 23-ї години двоє невідомих чоловіків 
у камуфляжі біля автозаправної станції «ОККО» в м. Первомайськ по-
збавили волі і заподіяли Ц-ой 1995 р. н. тілесні ушкодження, а також 
заволоділи автомобілем ВАЗ 2109 1988 р. в. білого кольору. Насильно 
посадили в цей автомобіль Ц-ву, зав’язали їй очі і відвезли з собою. 

2 червня на світанку, на автодорозі між містами Первомайськ і Попасна її висадили з авто і по-
їхали в невідомому напрямку.

5 червня 2014 року близько 14.00 троє невідомих у камуфляжній формі зі зброєю, один з яких 
був у масці, викрали з робочого кабінету в приміщенні Олександрівського сільської ради голову 
сільради Анатолія Павловича Березана 1952 р. н. і його заступника Віталія Олександровича Рєпі-
на 1981 р. н., посадили в невідомий автомобіль і відвезли в невідомому напрямку.

Через деякий час чоловіки були звільнені. Виявилося, вони були захоплені бойовиками т. зв. 
ДНР. Протягом трьох днів їх допитували в будівлі обласного управління СБУ в Донецьку.

8 червня 2014 року Величко Володимир Олександрович 
12.05.1973 р. н. в Слов’янську біля автовокзалу був зупинений бойови-
ками. Після нетривалої бесіди чоловіка проти його волі посадили в його 
ж машину і відвезли невідомо куди.

Якийсь час Володимир значився в списку полонених для обміну на 
сайті Рубана В. В.

13 червня 2014 року в 14.00 в м. Красногорівка в приміщення контори 
ВАТ «Кроз» зайшли невідомі в масках і камуфляжній формі зі зброєю. 
Вони затримали генерального директора і засновника вказаного підпри-

ємства, мешканців Донецька Джоджуа Реваза Анзоровіча 1979 р. н. і Гурама Немсадзе 1982 р. н., 
та на невідомому автомобілі відвезли в невідомому напрямку.

Василь Панькевич

Володимир Величко

17 червня 2014 року Мосолов Олександр Миколайович 
03.11.1961 р. н. був викрадений з місця роботи (район залізничного 
вокзалу м. Донецька) чотирма озброєними людьми і вивезений в інка-
саторському автомобілі.

Під час викрадення був вкрадений і службовий автомобіль Олексан-
дра — «Тойота» (держномер АН 0954 ЕМ), який пізніше потрапив в ДТП 
в центрі Донецька.

Відео викрадення http://informator.media/archives/7428
Мосолов працював начальником Донецької регіональної служби 

державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на держав-
ному кордоні та транспорті. Досі відомостей про його долю немає.

21 червня 2014 року в м. Луганськ приблизно об 11:00 ранку озброєні люди насильно відвезли 
з власного будинку за адресою: м. Луганськ, кв. 50 років Жовтня, в невідомому напрямку Журбен-
ко Михайла Олексійовича 1969 р. н. Досі про долю чоловіка нічого не відомо.

22 червня 2014 року в Луганську на площі Леніна між мешканцем Луганська Даниленко Дени-
сом Валерійовичем 1986 р. н. і невідомим хлопцем стався словесний конфлікт, в ході якого хло-
пець комусь подзвонив. До місця конфлікту під’їхав автомобіль, з якого вийшли люди в камуф-
ляжній формі, посадили в автомобіль Даниленка та відвезли невідомо куди. До теперішнього часу 
місцезнаходження чоловіка невідомо, на зв’язок він не виходить.

23 червня 2014 року був викрадений бойовиками Семистяга Во-
лодимир Федорович, 15.11.1949 р. н., історик, викладач Луганського 
державного університету, громадський дія, відомий своїми проукраїн-
ськими поглядами. 27 червня з’явилася інформація, що він помер від 
серцевого нападу. 1 липня родичі повідомили, що Семистяга живий. 
15 серпня Володимира Семистягу звільнено з полону, у якому він про-
був 55 днів.

24 червня 2014 року в 12.45 в квартиру за адресою вулиця Кіро-
ва, 6 в Луганську увійшли троє озброєних автоматичною зброєю чо-
ловіків, одягнені в камуфляжну форму, вивели господаря кварти-
ри — Сергієнко Сергія Сергійовича 1968 року народження, викладача 
історії Східноукраїнського національного університету ім. Даля, поса-
дили в автомобіль і вивезли в невідомому напрямку.

Як повідомляють очевидці, бойовики спробували зламати двері ло-
мом, забрали з квартири Сергієнко комп’ютерну техніку.

«За словами очевидців, в під’їзді під час викрадення були присутні 
співробітники міліції. Однак визначити, чи була це українська міліція, 
або «міліція ЛНР», свідкам викрадення не вдалося.

Причини викрадення Сергієнка невідомі.
Джерела в середовищі сепаратистів повідомили, що він, нібито, був «затриманий для допиту 

комендатурою» за особистим розпорядженням Валерія Болотова. Однак, на наступний після 

Олександр Мосолов

Володимир Семистяга

Сергій Сергієнко

http://informator.media/archives/7428
https://uk.wikipedia.org/wiki/23_�����
https://uk.wikipedia.org/wiki/27_�����
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_����
https://uk.wikipedia.org/wiki/16_�����
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затримання день бойовики, які охороняють захоплені будівлі Луганської обласної державної адмі-
ністрації та СБУ заперечували, що викрадений знаходиться у них.

Правоохоронці підтвердили факт викрадення Сергієнко (згідно зі зведенням керівника Відді-
лу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Луганській області Тетяни Погукай, в Кам’янобрід-
ському районі).

Сергієнка били, погрожували розстрілом, але через деякий час відпустили.

26 червня 2014 року близько 18.30 обірвався зв’язок з Бутенком Іваном Васильовичем, 
13.03.1962 р. н., водієм ТОВ «Автотранс України», який перевозив банківське обладнання з с. Ор-
джонікідзе (Дніпропетровська область) за маршрутом Дніпропетровськ — Донецьк — Запоріжжя. 
Зв’язок зник при виїзді з н. п. Олександрівка (зараз окупована територія).

27 червня 2014 року в м. Донецьк на території «критого ринку» люди 
в чорних масках на білому авто без розпізнавальних номерів насильно 
відвезли в невідомому напрямку Соловйова Геннадія Анатолійовича 
07.05.1972. До теперішнього моменту про долю чоловіка нічого не ві-
домо.

30 червня 2014 року Задороженко Євген Володимирович, 1973 р. н., 
був затриманий НВФ «ЛНР». Після того зв’язок з ним перервався.

5 липня 2014 року з території станції рибного господарства в м. Ку-
рахове невідомі озброєні люди насильно відвезли в невідомому напрямку Григорюка Сергія Пе-
тровича 26.01.1968 р. н. разом з його особистим автомобілем Toyota.

5 липня 2014 року близько 22.50 невідомі люди в м. Курахове в районі кафе «Піцерія» відвезли 
в невідомому напрямку Мороза Володимира Вікторовича, 24.10.1968 р. н., проти його волі.

5 липня 2014 року близько 22.20 з території рибгоспу в м. Курахове невідомі насильно викра-
ли і відвезли в невідомому напрямку Ниточкина Олександра Юрійовича, 24.09.1965 р. н., разом 
з власним автомобілем Мітцубісі Поджер.

8 липня 2014 року о 08.00 невідомі люди в камуфляжній формі поса-
дили в автомобіль Курахівського міського голову Сажко Сергія Микола-
йовича, 19.07.1969 р. н., і відвезли в невідомому напрямку. В 2014 році 
успішно балотувався на виборах до ВРУ, самовисуванець. Депутат по 
59 виборчому округу.

9 липня 2014 року Кіфорак Володимир Борисович 06.11.1989 р. н. 
близько 19:30 виїхав на особистому авто ЗАЗ FORZA кольору срі-
бляста мідь, номер ВВ6350СК з м. Луганськ в напрямку м. Ровеньки 
і пропав.

10.07.2014 у м. Луганськ була знайдена машина, повністю розбита, без номерних знаків, всере-
дині повністю розграбована.

Геннадій Соловйов

Володимир Кіфорак

Очевидці повідомили родичам, що за кермом автомобіля бачили невідомих людей у камуфляж-
ній формі.

Наразі ніяких відомостей про долю Кіфорака немає.

12 липня 2014 року Кузмич Іван Григорович, 16.05.1958 р. н., їхав до 
Луганська на своєму автомобілі. На блокпосту в Станиці Луганська зу-
пинили представники НВФ «ЛНР» для перевірки документів. З того мо-
менту на зв’язок він більше не виходив.

12 липня 2014 року брати Лукаш Олександр і Микола зникли на блок-
посту в Макарові.

13 липня 2014 року близько 12.00 невідомі люди в камуфляжній 
формі зі зброєю відвезли в невідомому напрямку Ширина Сергія 
Олександровича, 18.10.1974 р. н., мешканця Мар’їнки, коли він пере-
бував в Курахове, проти його волі.

16 липня 2014 року Вєтров Денис Юрійович, 06.07.1976 р. н., затри-
маний на блокпосту в Станиці Луганській.

з липня 2014 року невідома доля мешканки с. Катеринівка Кузьмен-
ко Тетяни Володимирівни, 05.10.1988 р. н.

21 липня 2014 року обірвався зв’язок з лейтенантом міліції, 
уродженцем п. Александровка, Костинцем Юрієм Анатолійовичем 
24.07.1985 р. н. До теперішнього моменту доля чоловіки невідома.

24 липня 2014 року Хутренков Ігор Олександрович, 1972 року на-
родження. попрямував пішки з м. Золоте в м. Сєвєродонецьк, щоб про-
відати родину, і пропав. Через 3 дні, 27 липня 2014 року в м. Попасна 
був виявлений труп невідомого чоловіка з тілесними ушкодженнями 
в області грудної клітини.

Труп був направлений для проведення експертизи в Первомайське 
СМЕ (під контролем «ЛНР»).

Через деякий час слідчий, який веде кримінальне провадження, ви-
кликав матір Хутренкова для впізнання в райвідділ, де вона і впізнала 
свого вбитого сина по фотографії.

26 липня 2014 року Зілько Олександр Васильович, 25.04.1966 р. н., 
який мешкав у м. Гірське по вул. Дружби, виїхав з дому на своєму авто-
мобілі марки «Черрі Амулет» в с. Ізварине та до теперішнього часу до-
дому не повернувся. Не знайдений.

Іван Кузмич

Денис Вєтров

Юрій Костинець

Олександр Зілько
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28 липня 2014 року Шендриков Юрій Анатолійович 05.12.1976 р. н. близько 18:30 виїхав з Амв-
росіївки додому в Торез на автомобілі ВАЗ 2106 помаранчевого кольору держ. номер АН 9377 ВН.

На блокпосту в Великій Шишовці його не пропустили бойовики, і він 
поїхав полями в сторону Шахтарської птахофабрики. Близько 20:30 ро-
дичам подзвонили друзі і сказали, що з Юрієм біда.

По телефону родичам сказав, що його поранили в ліву ногу і кисть 
лівої руки. 29.07.2014 на птахофабрику їхав автобус з робітниками 
о 07:30 ранку і його бачили з автобуса лежачим біля машини, а о 14:30 
приватна машина зафіксувала, що він сидить в машині, але ніхто не зу-
пинився. О 18:00 робочий автобус їхав назад — ні чоловіка, ні машини 
вже не було.

31 липня 2014 року Мікрюкова Олександра Миколайовича 
27.10.1952 р. н. в м. Донецьк забрали нібито на добу до в’язниці «ДНР», 
щоб перевірити як навідника.

Через добу його відпустили, але без ключів від квартири, гаража.
Чоловік пішов на блокпост на Червоноармійській трасі Донецька 

до бойовиків за ключами і більше не вийшов на зв’язок до сьогодніш-
нього дня.

2 серпня 2015 року приблизно о 11:00 пішов з дому і до теперішнього 
часу не повернувся Грищенко Віталій Анатолійович, 09.01.1982 р. н., 
мешканець с. Валуйське.

3 серпня 2014 року Хайло Олександра 1988 р. н. в м. Стаханов забра-
ли силою з дому «ополченці». Зайшли 8 осіб в камуфляжі з автоматами 
(до цього шукали на роботі в ТОВ «ЛЕО», але він був у відпустці). За ін-
формацією на вересень 2014 року був в полоні у бойовиків в місті Ста-
ханов. З того моменту про чоловіка нічого не відомо.

5 серпня 2014 року обірвався зв’язок зі слідчим Мар’їнського РВ лей-
тенантом міліції Гришаєвим Максимом Сергійовичем, 04.07.1990 р. н.

6 серпня 2014 року близько 12.00 виїхав з с. Олександрівка в сторо-
ну Мар’їнки Жабський Андрій Анатолійович, 1968 р. н., і зник безвісти.

4 серпня 2014 року зник безвісти Дроботя Володимир Володимиро-
вич 12.04.1972 р. н., коли він перебував у м. Донецьк. До сьогоднішньо-
го дня про долю чоловіка нічого не відомо.

14 серпня 2014 року пішов з дому в м. Золоте і не повернувся Овча-
ренко Іван Володимирович, 29.06.1988 р. н.

Юрій Шендриков

Олександр Мікрюков

Олександр Хайло

Володимир Дроботя

21 серпня 2014 року Шрамко Олександр Сергійович 27.08.1991 р. н. 
зник безвісти. Раніше було відомо, що в кінці липня 2014 року ра-
зом з дружиною його затримували недалеко від будинку на машині 
ВАЗ 2106.

Приблизно до середини серпня 2014 року утримувався в підвалі бу-
дівлі Донецького СБУ.

Коли чоловіка відпустили, то він розповідав родичам, що в полоні 
його кілька разів вішали, топили, розстрілювали.

Потім разом з дружиною був відпущений під «домашній арешт».
21 серпня 2014 року разом з двома невідомими на машині «Ланос 

Шевроле» оливкового кольору, поїхав в сторону Макіївки для зустрічі з кимось.
Останній дзвінок Олександр зробив дружині з Макіївського мосту.
Дружину після зникнення Олександра забрали його батьки до себе на підконтрольну Україні 

територію.
У списки МВС України він внесений як «безвісти зниклий».
За деякими даними у вересні 2014 року Шрамко А. С. знаходився в Горлівці в полоні у Безлера.

25 серпня 2014 року близько 19.00 Залажков Олександр Іванович, 
01.06.1980 р. н., разом з товаришем Нікішиним Віктором Володимиро-
вичем 23.05.1977 р. н. виїхали з Ясинуватої в с. Ільінку і не повернули-
ся. Пізніше Залажкова було знайдено мертвим зі слідами насильниць-
кої смерті.

27 серпня 2014 року близько 2 години ночі з села Новомихайлівка 
від знайомих виїхав у напрямку до дому Шапшай Сергій Володимиро-
вич, 09.03.1975 р. н., і не повернувся. Пізніше чоловіка знайшли мерт-
вим зі слідами насильницької смерті.

31 серпня 2014 року мешканець Первомайська Степанюк Артем 
Сергійович, 24.10.1981 р. н., і мешканець с. Голубівське Борисенко 
Євген Васильович, 02.05.1979 р. н., виїхали з дому в сторону Лисичан-
ська і зникли.

7 вересня 2014 року двоє волонтерів з Одеcси Софія Агапова і Олек-
сандр Тимофєєв пропали безвісти, коли везли гуманітарну допомогу 
українським військовим.

Через місяць з’ясувалося, що обидва потрапили в полон до бойови-
ків ДНР. Дівчина перебувала в полоні 7 місяців, хлопець — 12.

З інтерв’ю Софії: «Спочатку мене помістили в одиночну камеру Донецького слідчого ізолятора: 
багато допитували, але не били.

Через два тижні поселили разом з цивільними — біженцями зі Слов’янська — і дали роботу на 
тюремній кухні.

Варто відзначити, що сепаратисти дозволяли спілкуватися по телефону з двома дочками».

Олександр Шрамко

Олександр Залажков

Сергій Шапшай



6564

22 вересня 2014 року Руденчик Михайло Володимирович 
15.01.1982 р. н. узятий в заручники в м. Комсомольське Донецької об-
ласті. Чоловік поїхав відвозити додому бабусю, яка гостювала у нього 
під час активних бойових дій. На зворотному шляху Михайло був затри-
маний «ополченцями» на блокпосту.

30 вересня 2014 року о 14:35 в пансіонат «Бірюса» (с. Безіменне 
вул. Садова 106а), де на той момент перебував Коваленко Василь Васи-
льович 12.12.1957 р. н. приїхали 5 осіб у формі без розпізнавальних зна-
ків зі зброєю на машині «Москвич» (колір хакі) з піднятими ресорами.

Під приводом впізнання його раніше вкрадених речей запросили про-
їхати з ними. Поїхав на своїй машині. Разом з ним в його машину сіли 
двоє. Поїхали в бік села Саханка (сказали, що вкрадені речі знайшли там).

Після цього чоловік зник. Його машина о 20:15 проїжджала по ра-
йону. Через деякий час автомобіль Коваленко перебував у пансіонаті 
«Парус», що знаходиться недалеко від пансіонату «Бірюса».

Пансіонат зайнятий бойовиками і ретельно охороняється. Написа-
но офіційну заяву про зникнення в Новоазовський РВ ГУМВС України 
в Донецькій області.

11 жовтня 2014 року в Горлівці о 19:00 Нещерт Андрій Олександро-
вич 15.07.1988 р. н., його друг-однокласник Віктор Мінаков і дівчина 
Кристина йшли додому повз магазину «Аверс».

П’яний ополченець з позивним «СЕМ» почав ображати і погрожувати 
Андрію Нещерту (кричав, що він ополченець і працює в комендатурі 
міста Горлівка), кидався в бійку.

Хлопці намагалися ополченця заспокоїти, але «СЕМ» здійснив дзві-
нок. Після чого на машині приїхало троє чоловіків (один з них має по-
зивний «ЗЮЗЯК») і жінка (руде волосся зібране у хвіст).

Андрія і Віктора сильно побили там же на вулиці, зв’язали руки, ноги 
і рот скотчем, кинули в машину. Кристину відпустили.

17 жовтня 2014 року мешканець Первомайська Шумський Володи-
мир Олександрович, 12.03.1960 р. н., вийшов зі свого будинку, прямую-
чи в м. Гірське, і зник.

У березні 2014 року Трощенко Олексій Іванович, 30.03.1978 р. н., 
мешканець м. Гірське виїхав в м. Ровеньки, а з 17 жовтня 2014 року не 
дає про себе знати, і не виходить на зв’язок. Пізнаний серед загиблих.

24 жовтня 2014 року Фрумкіна Олексія Львовича 28.03.1973 р. н. 
в м. Жданівка Донецької області і ще кількох людей забрали «козаки» з невідомих причин. Піс-
ля цього всіх відвезли в Донецьк і тримали в прокуратурі. Через кілька днів всіх, крім Олексія 
відпустили.

Михайло Руденчик

Василь Коваленко

Андрій Нещерт

Олексій Фрумкін

За словами людей, що вийшли, відомо, що Олексія сильно побили, але він був живий. Більше 
інформації про нього немає. Після дзвінка в службу пошуку людей в «ДНР» родичі припускають, 
що бойовики знають про нього, але нічого не говорять.

26 листопада 2014 року близько 10.00 в м. Донецьк невідомі люди в камуфляжній формі зі 
зброєю незаконно позбавили волі мешканця Мар’їнки Моїсеєнка Миколу Васильовича, 1973 р. н.

21 грудня 2014 року Рикунова Олександра Анатолійовича 
06.06.1979 р. н. відвезли з робочого місця в с. Ольгинка Донецької об-
ласті Волноваського району озброєні люди в невідомому напрямку.

19 січня 2015 року мешканка м. Золоте-1 заявила про те, що з 17 січня 
зник її чоловік, Токарев Сергій Миколайович, 17.11.1961 р. н.

Пізніше вона повідомила, що їй зателефонував з мобільного, що на-
лежить її чоловікові і представився співробітником поліції «ЛНР» неві-
домий їй чоловік, і повідомив, що її чоловік затриманий і знаходиться 
в Первомайському міськвідділі міліції, а також про те, що заарештова-

ний автомобіль чоловіка, на якому він пересувався — «Мерседес Спринтер», жовтого кольору.

19 січня 2015 року Драгун Віктор Іванович, 11.03.1963 р. н., був насильно вивезений близько 
19.00 з власного будинку в с. Новоміхайловка озброєними людьми в камуфляжній формі.

10 лютого 2015 року із заявою за фактом зникнення Шаброва Олексія Олександровича, 
12.03.1980 р. н., до правоохоронних органів звернулася його мати. Вона повідомила, що її син 
з вересня 2012 був засуджений до позбавлення волі строком на 4,5 роки, який він відбував у ви-
правній колонії № 23. 7 лютого 2015 року близько 10:00 на її мобільний зателефонував її син, 
Шабров А. А., і повідомив, що він покинув колонію і рухається з п. Чорнухине в сторону блокпоста 
ВСУ біля м. Дебальцеве і збирається повернутися додому, після чого зв’язок з ним обірвався.

16 лютого 2015 року на виїзді з м. Первомайськ біля мосту на блокпосту невідомі особи в ка-
муфляжній одязі викрали Мардуса Олександра Вікторовича, 23.11.1956 р. н.

20 березня 2015 року Лобінцев Олександр Володимирович 
10.12.1982 р. н. поїхав до Донецька за кермом власної газелі держ. но-
мер АР 7986 ВО. Молодий чоловік був водієм-експедитором і віз м’ясо.

Зафіксовано факт перетину Лобінцева блокпоста № 2 в с. Оленівка, 
далі він звернув не на ту дорогу і зник.

Через кілька днів Олександр вийшов на зв’язок з чужого телефону 
і за наказом «когось» не міг говорити (сказав, що в полоні, що ватажок 
Моторола, називав ще якісь імена).

14 квітня 2015 року приблизно о 9 ранку в районі с. Голубівське (під-
контрольне ЛНР) озброєними особами було затримано співробітник ГУ УКРІНФОРМ в Луганській 
області Ткаченка Андрія Валерійовича, 27.06.1967 р. н., і громадянина Старцева Юрія Анатолі-
йовича, 24.03.1967 р. н. Правоохоронці вважають, що є велика ймовірність вважати їх загиблими.

Олександр Рикунов

Олександр Лобінцев
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4 травня 2015 року мешканка Попасної заявила про те, що невідомі 
особи з 13 березня 2015 року незаконно утримують її брата Конончука 
Володимира Вікторовича, 28.11.1972 р. н., жителя Попасної, в комен-
датурі «ЛНР» м. Первомайська.

26 лютого 2016 року в 09.30 пішла з дому в селі Новомихайлівка 
та до сьогоднішнього дня не повернулася Дашковська Світлана Воло-
димирівна 12.01.1981 р. н.

8 листопада 2016 року стало відомо про те, що в т. зв. «ЛНР» 
в м. Краснодон затриманий і

незаконно утримується суддя Апеляційного суду Луганської області 
Віталій Валентинович Руденко. Він їхав на похорон батька. Повідо-
мляється, що приблизно в середині жовтня «після того, як він заїхав на 
блокпост, де його зупинили і перевірили документи, було викликано 
т. зв. «МГБ», яке і затримало суддю». Трохи пізніше Руденко звинувати-
ли в «державній зраді». Зараз він знаходиться в «СІЗО».

Руденко провів в ув’язненні близько 9 місяців, в т. зв. МГБ його кату-
вали. Звільнений 29 липня 2017 року.

27 квітня 2017 року на КПВВ «Станиця Луганська» був затриманий і відвезений в невідомому 
напрямку представниками так званої «комендатури» 38-річний житель Станиці Луганська Олексій 
(прізвище невідоме).

Чоловік заробляв собі на життя тим, що за невелику плату допомагав переносити сумки з ре-
чами людям, які перетинають КПВВ «Станиця Луганська» від блокпоста на підконтрольній Україні 
території до блокпоста сепаратистів.

У день зникнення сина батьки почали самостійні його пошуки, опитували людей, які знаходять-
ся на КПВВ, і тих, хто разом з сином займається перенесенням сумок через лінію розмежування, 
але ніякої інформації про зниклого сина не отримали.

Через деякий час молодший брат зниклого знайшов в соціальних мережах оголошення про те, 
що на вул. Ломоносова окупованого Луганська знайшли труп невідомого чоловіка. За описом по-
мерлого і його речей рідні впізнали зниклого.

По слідах на тілі померлого родичі припустили, що хлопця забили до 
смерті під час проведення «роз’яснювальної бесіди» в «МГБ ЛНР».

У травні 2017 року житель Донецька Турал Вердієв в соціальних ме-
режах повідомив про викрадення людьми у військовій формі свого 
близького родича. Наразі про долю чоловіка нічого не відомо.

У червні 2017 року стало відомо, що житель міста Кіровськ Луган-
ської області, колишній шахтар і пенсіонер Юрій Бровенко 1964 року 
народження, 4 червня вирушив у гості до свого знайомого Миколи По-
пова 1953 року народження в селище Донецький і пропав.

Син Бровенко Артем розповів, що батько поїхав в селище Донецький, допомагати другу по гос-
подарству, а потім перестав виходити на зв’язок, і ніхто не міг йому додзвонитися.

Володимир Конончук

Віталій Руденко

Турал Вердієв

«Потім мені надійшов дзвінок на телефон з невідомого мені номе-
ра і сказали, що мій батько потрапив в полон. Сказали: «якщо хочеш, 
щоб батько побачив онука, то давай з нами співпрацювати. Дай нам 
інтернет-дані, «Однокласники» і «Скайп», ми будемо по ним з тобою 
зв’язуватися...», — розповів Артем.

Про подальшу долю чоловіка донині нічого не відомо.

У червні 2017 року за перетину КПП «Гуково» з окупованої терито-
рії на підконтрольну пропав безвісти Карпухін Дмитро Миколайович 
1992 р. н.

30 липня 2017 року в Луганську пропав безвісти 45-річний чоловік, 
Шевчук Сергій. Чоловік вийшов з дому на кв. Молодіжному в перукар-
ню і до теперішнього моменту зв’язку з ним немає.

У серпні 2017 року пропала безвісти мешканка Луганська 1955 р. н. — 
Логінова Наталія Вікторівна.

31 серпня 2017 року на КПВВ «Станиця Луганська» з боку окуповано-
го Луганська викрали молодого хлопця.

Пєтухов Микола, 1995 року народження, житель с. Верхня Вільхова 
Станично-Луганського району підробляв вантажником на КПВВ «Стани-
ця Луганська». Це було єдине джерело доходу для нього та його літньої 
матері.

31 серпня Микола пройшов КПВВ з боку контрольованої території.
Далі на пункті пропуску з боку бойовиків його зупинили озброєні 

люди, які про щось почали розпитувати хлопця. Потім озброєні бойови-
ки відвели Миколу в сторону. З того моменту зв’язок з Миколою Пєту-
ховим обірвалася.

Через кілька місяців матері Миколи хтось із знайомих повідомив, що 
її син знаходиться в «МГБ ЛНР». Однак самі бойовики цю інформацію 
спростували.

15 вересня 2017 року пропав безвісти Давидов Михайло Олексійо-
вич, 1978 р. н., житель м. Луганськ. Чоловік виїхав на своєму автомобілі 
з м. Золоте в м. Луганськ і досі не дає про себе знати.

26 вересня 2017 року під час перетину лінії розмежування пропала 
безвісти мешканка м. Лутугине Луганської області Маркушина Лілія Во-
лодимирівна 1961 р. н. Жінка поїхала на територію України для оформ-
лення пенсії, і до теперішнього часу не дає про себе знати.

8 жовтня 2017 року пропав безвісти при перетині КПВВ з боку бойовиків в окупованому Ізвари-
не Шебанов Олександр Дмитрович 1978 р. н., який прямував з РФ додому. Чоловіка забрали люди 
у військовій формі, далі про його долю нічого не відомо до цього моменту.

Дмитро Карпухін

Сергій Шевчук

Наталія Логінова

Олександр Шебанов
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15 жовтня 2017 року житель міста Ровеньки 
Луганської області Новаковський Євген Микола-
йович, 1983 р. н., виїхав на КПП «Должанський» 
з боку бойовиків, після чого з ним немає ніякого 
зв’язку.

19 жовтня 2017 року пропав безвісти у Красно-
доні Кондратьєв Віктор Миколайович, 1981 р. н. 
Чоловіка з дому забрали невідомі люди, після 
чого він більше не повернувся, і зв’язку з ним 
немає.

22 жовтня 2017 року вийшов з дому і досі не 
повернувся Костюк Артем, житель м. Макіївка.

24 жовтня 2017 року пішла з дому і до цього часу не повернулася жителька Луганська 45-річна 
Мазур Юлія Василівна. Правозахисникам стало відомо, що раніше бойовики вже цікавилися про-
українськими поглядами зниклої.

24 жовтня 2017 року на КПВВ «Гнутове» з боку бойовиків з невідомих причин представники 
т. зв. «МГБ ДНР» забрали 41-річного Наливайченко Віталія Анатолійовича. До теперішнього мо-
менту про місцезнаходження чоловіка нічого не відомо.

31 жовтня 2017 року під час перетину КПВВ «Станиця-Луганська», пропав безвісти житель Лу-
ганська Бушуйченко Олег Станіславович, 1969 р. н. Він прямував до окупованого Луганськ через 
лінію розмежування. Зникнення сталося в результаті «спілкування» з представниками НВФ, які 
з невідомої причини вирішили «індивідуально» поспілкуватися з луганчанином. Після перетину 
поста луганських бойовиків Олег Бушуйченко на зв’язок з сім’єю не вийшов.

7 листопада 2017 року вранці двоє жителів Слов’яносербська Хорольський Василь Гаврилович 
1956 р. н. і Захаров Ігор Сергійович 1981 р. н. пішли за грибами в сторону річки Сіверський До-
нець. Наразі про те, де знаходяться чоловіки, нічого не відомо.

Артем Костюк

30 листопада 2017 року пропав безвісти Погорєлов Олександр, 1979 р. н. Чоловік прямував на 
Оленівський блокпост для перетину лінії розмежування, і зв’язок з ним обірвався.

7 грудня 2017 року в районі ставка в селі Водобуд пропав Фокша Сергій Вікторович 2 жовтня 
1975 р. н., житель окупованої Горлівки. Як повідомляють в соцмережах родичі, чоловік не повер-
нувся з буферної зони. При собі мав паспорт і телефон. Пізніше були знайдені його речі, в тому 
числі кинутий велосипед. Родичі самостійно обстежили місце зникнення чоловіка. Але свідків 
того, що сталося немає.

18 грудня 2017 року у Донецьку зникла дівчинка Мельничук Анна, 2001 року народження. Вран-
ці вона пішла з дому і не повернулася.

18 грудня 2017 року жителька с. Давидо-Нікольське повідомила, що її знайомий, Парубець Сер-
гій Миколайович, 1972 р. н., житель с. Лисе, пішов перевіряти рибальські снасті на р. Сіверський 
Донець і не повернувся.

Сергій Фокша Олександр Погорєлов Анна Мельничук Сергій Парубець

19 грудня 2017 року пропав Крумзер Євген Сергійович, мешканець села Дарьіно-Єрмаківка, 
Луганськоїй області. Майже через місяць знайшли труп хлопця зі слідами насильницької смерті.

17 лютого 2018 року пропав безвісти Яшатов Олексій Олександрович 1978 року народження, 
громадянин РФ, який проживає в Норильську. Він приїхав у відпустку до мами в с. Успенка. 
Чоловік пішов на цвинтар і не повернувся.

13 березня 2018 року пропав Дрюков В’ячеслав Миколайович 1977 року народження. Чоловік 
виїхав з с. Георгіївка в Луганськ на Волзі ВВ3194СЕ о 8 ранку, і зв’язок з ним обірвався.

Євген Крумзер Олексій Яшатов В’ячеслав Дрюков
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додаток 2

КоротКий опиС ДеяКих зНиКНеНь 
На піДКоНтрольНих територіях ДоНецьКої та лУгаНСьКої облаСтей

17 квітня 2014 року зникла Коваленко М. Ф., 1936 р. н. У 2016 році ідентифікована як загибла.

з травня 2014 року невідома доля жителя Попасної Крихітки Михайла Олександровича, 
20.05.1980 р. н. У 2016 році визнаний судом загиблим.

17 травня 2014 року вийшов з дому і не повернувся мешканець с. Степове Жалдак Євген 
Петрович, 16.10.1988 р. н.

27 травня 2014 року о 12:00 виїхав з Добропілля до Красноармійську 
Зінов’єв Олександр Сергійович 12.04.1982 р. н. до Красноармійська не 
доїхав. Зв’язок з ним зник о 12:30 перед Красноармійськом на блокпосту 
українських ЗСУ. Був на машині Нісан Урван АН 8245 IН синього кольору.

11 липня 2014 року Колесов Євген Дмитрович 22.09.1996 р. н. про-
пав безвісти в м. Красноармійськ. Проживав за адресою: м. Красно-
армійськ, м-н Сонячний буд. 1, кв. 62. Пропав в м-н Лазурний близько 
20:00. За словами очевидців викрадений військовими без розпізна-
вальних знаків.

Разом з ним були і зникли Гресь Сергій Сергійович 23.08.1988 р. н. та Косоухов Євген Юрійович 
23.10.1986 р. н. Досі про їхню долю нічого невідомо.

Євген Колесов Сергій Гресь Євген Косоухов

11 липня 2014 року пішов з дому в с. Дачне і не повернувся до цього моменту Зайцев Олексій 
Іванович, 29.09.1984 р. н.

1 серпня 2014 року близько 21.00 Бондаренко Сергій Володимирович, 19.12.1980 р. н., виїхав на 
власному автомобілі з с. Георгіївка в Курахове і зник.

Олександр Зінов’єв

1 серпня 2014 року під час слідування з місця проживання в м. Донецьк до місця несен-
ня служби, Вугледарський РВ, капітан міліції Соларов Федір Федорович, 01.12.1984 р. н., був 
затриманий військовими на блокпосту в Костянтинівці. Після цього зв’язок з міліціонером 
обірвався.

6 серпня 2014 року близько 14.30 невідомі люди в камуфляжній фор-
мі відвезли жителя Мар’їнки Шульгу Івана Володимировича в невідо-
мому напрямку.

10 серпня 2014 року Порошин Сергій Миколайович, 23.11.1967 р. н., 
зник у Станиці Луганській під час бойових дій.

14 серпня 2014 року пішов на роботу і до цього дня не повернувся 
Бледнов Вадим Станіславович, 20.02.1964 р. н.

14 серпня 2014 року близько 7.00 Кубарєв Андрій Володимирович, 
30.06.1985 р. н., вийшов з м. Ясинувата до Мар’їнки і зник безвісти. 
На даний момент доля людини невідома.

23 серпня 2014 року обірвався зв’язок з водієм-експедитором 
ТВО «Схід» Примаком Н. М., коли він перебував на нафтобазі за адре-
сою: с. Яковлівка, вул. Східна, 1.

24 серпня 2014 року Озерова Костянтина Петровича 1967 р. н. 
в с. Ждановка забрали солдати ЗСУ 95-ї бригади з власної квартири. 
Про те, де він знаходиться, до сих пір нічого не відомо.

27 серпня 2014 року Єрошенко Олександр Миколайович, 
28.06.1965 р. н., зник на блокпосту після перевірки документів.

1 вересня 2014 року Букін Сергій Володимирович, 22.07.1964 р. н., 
зник після бойових дій на околиці Станиці Луганській.

5 вересня 2014 року близько 7 години ранку вийшов з дому і більше 
не повернувся Амельченя Павло Павлович, 27.04.1935 р. н., мешканець 

Мар’їнки. Через деякий час був знайдений мертвим зі слідами насильницької смерті.

10 вересня 2014 року Христюк Олег Васильович, 13.03.1963 р. н., пішов з дому в Станиці Луган-
ській, його доля не відома донині.

11 вересня 2014 року близько 11.00 невідомі в камуфляжній формі насильно відвезли в невідо-
мому напрямку з дому в Курахові Супруна Миколу Анатолійовича, 28.01.1982 р. н.

Вадим Бледнов

Андрій Кубарєв

Костянтин Озеров
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19 вересня 2014 року в м. Слов’янськ пропав безвісти Полегенький 
Володимир Вікторович 21.04.1964 р. н.

Машину, на якій їхали Полегенький та його товариш Жейда, зупи-
нили четверо озброєних військових на УАЗі на трасі недалеко від пер-
шого блок поста м. Слов’янськ. Почали обшукувати, заламали їм руки, 
одягли мішки на голови, побили і відвезли, за словами Жейди В., в під-
вальне приміщення, де тримали їх в різних місцях окремо один від од-
ного.

20.09.2014 Жейду В. з мішком на голові вивезли назад до його маши-
ни і відпустили. Про місцезнаходження Полегенького до сьогоднішньо-

го дня нічого не відомо.

3 жовтня 2014 року близько 15.40 невідомі люди вивезли Ісаєва Анатолія Анатолійовича, 
1970 р. н., з власного будинку в с. Дачне в невідомому напрямку. На сайті «Миротворець» пові-
домлено, що «був затриманий і заарештований за ст. 110, 113, 257 КК України. Обміняний в кінці 
грудня 2014 року згідно з Мінськими домовленостями».

13 жовтня 2014 року Бичков Андрій Леонідович, 14.08.1981 р. н., зник та припинив виходити на 
зв’язок, коли до будинку в Станиці Луганській, де чоловік проживав зі своєю матір’ю, увірвалися 
люди в чорних масках і проти його волі відвезли в невідомому напрямку.

17 січня 2015 року Беспалов Володимир Олександрович, 04.02.1953 р. н., був затриманий 
батальйоном МВС «Чернігів». Зник безвісти.

17 січня 2015 року Разінков Сергій Олександрович 23.05.1962 р. н. 
був знятий з автобуса № 212, який слідував за маршрутом Луганськ-
Кондрашевка, на блокпосту ВСУ. Затриманий батальйоном МВС «Чер-
нігів» разом з Беспаловим В. А. 19.01.2015 на дзвінки на мобільний 
Сергія не відповідали, скидали або хрюкали в трубку. Був впізнаний 
в загиблому в 2015 році.

17 січня 2015 року Кішіченко Яна Іванівна, 9.01.1977 р. н., мешканка 
м. Попасна, покинула свій будинок, виїхавши в невідомому напрямку. 
У 2016 році визнана судом померлою.

18 січня 2015 року невідомі особи в камуфляжній формі забрали з місця проживання в с. Тош-
ківка по вулиці Залізничників Жукова Петра Івановича, 02.07.1951 р. н., і відвезли в невідомому 
напрямку. На сайті «Миротворець» вказано, що брав участь в бойових діях.

22 січня 2015 року близько 11 ранку в м. Гірське по вул. Радянська невстановлені особи в ка-
муфляжному одязі, озброєні автоматичною зброєю, незаконно позбавили волі і відвезли в невідо-
мому напрямку Васильєва Ігоря Валерійовича, 24.03.1971 р. н., який пересувався на автомобілі 
ВАЗ 2115 д/н ВВ9313ВЕ чорного кольору. Не знайдений.

Володимир Полегенький

Сергій Разінков

24 січня 2015 року близько 14.00 люди в камуфляжній формі зі зброєю забрали мешканця 
Курахове Бургело Олександра Володимировича, 03.04.1982 р. н., з власного будинку і відвезли 
в невідомому напрямку.

28 січня 2015 року біля м. Гірське невідомі в камуфляжній одязі з автоматичною зброєю, пе-
ресувались на автомобілі ВАЗ 2115, затримали Маслова Миколу Анатолійовича, 13.07.1957 р. н., 
посадили його в автомобіль NISSAN PATROL синього кольору і відвезли в невідомому напрямку.

28 січня 2015 року Валуйський Олександр Павлович, 15.12.1962 р. н., зник без вісті після того, як 
був затриманий батальйоном МВС «Чернігів».

31 січня 2015 року Мацаєв Віктор Миколайович, 11.07.1967 р. н., зник без вісті після того, 
як був затриманий батальйоном МВС «Чернігів».

12 лютого 2015 року в м. Золоте для ремонту водопроводу була направлена ремонтна бригада 
КП «Луганськвода» в складі Попова О. Б., Ліпшаева П. В., Корнієвського П. В., Ліпшаева П. П. в су-
проводі старшого лейтенанта міліції Сухорукова Олександра Георгійовича. На бездоріжжі близь-
ко мікрорайону Стахановець (Золоте-3) вони були зупинені групою озброєних осіб в камуфляжній 
формі і вивезені в невідомому напрямку.

9 березня 2015 року Кримцев Геннадій Павлович, 30.06.1970 р. н., вийшов з будинку в Станиці 
Луганській, подальша доля не відома.

22 березня 2015 року в смт. Станиця Луганська в районі нового мос-
та село Погорілове і базою відпочинку «Катрін» зник безвісти Городо-
віков Дмитро Іванович 1971 р. н. Останній раз його бачили на блокпос-
ту в Макарові, батальйон МВС «Торнадо». Влітку 2017 року впізнаний 
в трупі зі слідами насильницької смерті.

27 березня 2015 року за нез’ясованих обставин зник зі свого домово-
лодіння в м. Гірське, Наумов Вадим Вячеславович, 31.07.1990 р. н.

2 квітня 2015 року родичі повідомили, що їх дідусь Швед Петро 
Кирилович, 22.08.1929 р. н., мешканець м. Гірське, пропав безвісти. Пізнаний в загиблому 
в 2016 році.

10 квітня 2015 року зник Бруєвич Федір Юхимович, 20.01.1944 р. н., мешканець м. Золоте-1. 
У 2016 році ідентифікований як загиблий.

25 травня 2015 року близько 13.00 невідомі особи в камуфляжному одязі, зі зброєю, викрали 
з будинку, розташованого в районі водосховища в с. Комишеваха, Сидорова Юрія Петровича, 
07.08.1960 р. н.

У червні 2015 року мешканка м. Попасна заявила про те, що троє невідомих чоловіків у масках, 
озброєні автоматичною зброєю, біля будинку № 46 по вул. Степова проти волі посадили в авто-

Дмитро Городовіков

https://myrotvorets.center/criminal/isaev-anatolij-anatolevich/
https://myrotvorets.center/criminal/isaev-anatolij-anatolevich/
https://myrotvorets.center/criminal/zhukov-petr-ivanovich/
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мобіль «ГАЗель» її співмешканця Прокопенка Олександра Володимировича, 26.01.1968 р. н., і від-
везли в невідомому напрямку. На сайті «Миротворець» повідомлено, що він є бойовиком НЗФ.

з липня 2015 року родичі не мають інформації про Матящук Зінаїду Олександрівну, 
07.03.1973 р. н., яка проживала в с. Троїцьке.

23 липня 2015 року рано вранці зі свого будинку в м. Гірське пішов і зник Пономарьов Євген 
Сергійович, 26.03.1991 р. н.

24 липня 2015 року пішов з дому та не повернувся мешканець м. Мар’їнка Куценко Сергій Лео-
нідович, 30.07.1977 р. н. Пізніше чоловіка знайшли мертвим зі слідами насильницької смерті.

31 липня 2015 року родичі Тараріна Олександра Вікторовича, 14.02.1983 р. н., з с. Троїцьке, 
повідомили про те, що він 29 липня 2015 р. виписався з лікарні № 2 м. Артемівська, але додому не 
повернувся. Пізнаний серед загиблих.

3 серпня 2015 року близько 10 години ранку невідомі особи в камуфляжі на перехресті доріг 
біля с. Мирна Долина затримали жителя с. Тошківка Лисакова Віктора Яковича, 27.04.1942 р. н., 
і заволоділи його автомобілем «Нісан Тіда» бежевого кольору, після чого сіли в його автомобіль, 
наказали мовчати і рухатися, куди вони накажуть. Через деякий час невідомі наказали зупини-
тися, замотали йому очі скотчем, поклали його в багажник автомобіля, після чого привезли його 
в невідоме приміщення, де утримували до ранку 4 серпня під охороною одного з невідомих. Рано 
вранці знову замотали очі скотчем і, посадивши в невідомий автомобіль, вивезли в невідоме міс-
це, і, висадивши з авто, віддали йому паспорт і поїхали в невідомому напрямку.

13 серпня 2015 року мешканець с. Нижня Поляшенко Сергій Іванович, 18.10.1986 р. н., пішов 
з дому, і подальша його доля невідома. В 2016 році пізнаний серед загиблих.

21 серпня 2015 року пішла з дому і не повернулася мешканка с. Солодке Лук’янченко Оксана 
Михайлівна, 24.01.1982 р. н.

27 серпня 2015 року зник Щербина Віталій Андрійович, 01.10.1998 р. н., мешканець м. Попас-
на. В 2016 році пізнаний серед загиблих.

9 вересня 2015 року в 20.00 невідомі люди в камуфляжній формі зі зброєю насильно забрали 
з власного будинку в м. Красногорівка Сидоренка Юрія Миколайовича, 17.06.1969 р. н., та відвез-
ли в невідомому напрямку на автомобілі «Газель» синього кольору з номером АН8142ОС.

22 вересня 2015 року мешканець п. Новотошківське Строганов Олександр Юрійович, 
19.02.1983 р. н., близько 19-00 пішов з дому і не повернувся. Пізнаний серед загиблих.

27 вересня 2015 року вийшов з дому в м. Красногорівка і не повернувся Волков Віталій Олек-
сандрович, 05.11.1980 р. н. Пізніше чоловік був знайдений мертвим.

14 жовтня 2015 року Коржов В’ячеслав Миколайович, 21.08.1960 р. н., який проживав в с. Зо-
лотарівка, пішов з дому, і подальша його доля невідома.

з 23 жовтня 2015 року невідома доля жителя с. Тошківка Згібнева Сергія Лазаревича, 
27.01.1955 р. н.

24 жовтня 2015 року близько 19-00 двоє невідомих у камуфляжному одязі зі зброєю забрали 
Лузіна Олександра Федоровича, 19.11.1986 р. н., з його квартири в м. Гірське.

9 листопада 2015 року мешканець с. Георгіївка Пивовар Роман Петрович, 06.03.1979 р. н., 
зник і не виходить на зв’язок по сьогоднішній день.

14 листопада 2015 року на блокпосту в с. Георгіївка невідомі люди в камуфляжній формі зі 
зброєю затримали і відвезли на автомобілі УАЗ Патріот з номером АН0104 в невідомому напрямку 
мешканця Донецька Дацка Олександра Олеговича, 31.01.1962 р. н. Пізніше виявилося, що він був 
затриманий СБУ «за пособництво терористам», яке полягало в тому, що він працював в т. зв. ДНР 
на посаді начальника Товариства захисту прав споживачів, на якій раніше працював в Житомирі. 
27 листопада Житомирський апеляційний суд звільнив Дацко на поруки депутатів ВРУ Тетяни Бах-
тєєвої та Ельбруса Тадєєва.

23 листопада 2015 року через ДП «Первомайськвугілля» повідомили про те, що начальник від-
ділу кадрів Забєлін Сергій Олександрович, 27.05.1956 р. н., був викрадений.

7 грудня 2015 року в 21.00 пішла з дому і до цього часу не повернулася мешканка м. Красного-
рівка Венгер Наталія Володимирівна, 21.12.1971 р. н.

https://myrotvorets.center/criminal/prokopenko-aleksandr-vladimirovich/
http://zhzh.info/news/2015-11-29-26061
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