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Цей звіт підсумовує результати дослідження, яке 
проводилося Східноукраїнським центром громад-
ських ініціатив у січні-серпні 2018 року в співпраці 
з ГО «Правозахисна Група «Січ» (Дніпро) та Гро-
мадським комітетом захисту конституційних прав 
та свобод громадян (Київ).

Мета дослідження полягала в тому, аби на основі 
конкретних кримінальних проваджень визначити 
основні (системні) проблеми, що виникають у проце-
сі проведення офіційних розслідувань кримінальних 
правопорушень, скоєних відносно цивільних осіб та 
українських військових під час збройного конфлікту 
на сході України.

До фокусу дослідження потрапили справи про умис-
ні вбивства цивільних осіб та військовослужбовців 
у небойовій обстановці, насильницькі зникнення 
цивільних осіб та зникнення військовослужбовців за 
місцем служби, зґвалтування, незаконне позбавлення 
волі та викрадення людей на тимчасово окупова-
ній території Донбасу. Окрема увага приділялася 
справам про загибель та поранення цивільних осіб 
під час артилерійських обстрілів підконтрольної 
уряду України території, справам про знищення та 
пошкодження житла через артилерійські обстріли 
по обидва боки лінії розмежування.

У звіті описані фактичні обставини розслідування 
окремих справ (з урахуванням встановлених законом 
обмежень), що дозволяє читачу самостійно зроби-
ти висновки про ефективність чи неефективність 
розслідувань.

Водночас автори дослідження виявили широкий 
спектр проблем та недоліків в офіційних розсліду-
ваннях, які можуть свідчити про їхню неефектив-
ність. Зокрема, типовими при проведенні розсліду-
вань вбачаються такі проблеми:
– невнесення відомостей про кримінальні право-

порушення до ЄРДР;

– визначення територіальної підслідності для про-
ведення досудового розслідування щодо кримі-
нальних правопорушень, вчинених на окупованій 
території, за органами досудового розслідування, 
що перебувають на значній відстані від місця вчи-
нення злочину (місця проживання більшості свід-
ків та потерпілих) та мають складну транспортну 
доступність;

– відсутність оперативності в діях правоохоронців;
– недостатня ретельність під час проведення слід-

чих (розшукових) дій – зокрема, невиправдані 
затримки з призначенням необхідних експертиз, 
невжиття заходів із допиту всіх свідків події, по-
верховий допит свідків та інше;

– недостатнє використання криміналістичної тех-
ніки, тактики й методики;

– відсутність проведення слідчих дій за клопотан-
нями потерпілих;

– відсутність ефективної методики розслідування 
злочинів, пов’язаних із артилерійськими обстрі-
лами;

– відсутність однакового підходу до кваліфікації 
злочинів, пов’язаних із порушенням недоторка-
ності житла на окупованій території;

– недостатній обмін інформацією про кримінальні 
провадження між різними органами досудового 
розслідування;

– відсутність правової реакції правоохоронних 
органів на використання нерухомого майна ци-
вільних осіб у військових цілях, пограбування 
житла;

– відсутність належного процесуального керівни-
цтва досудовими розслідуваннями з боку проку-
рорів;

– інше.

Для вирішення виявлених проблем були напра-
цьовані рекомендації Верховній Раді України, мі-
ністерствам юстиції, оборони, МВС, Генеральній 
прокуратурі та Національній поліції.

РЕЗЮМЕ
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Автори видання та Східноукраїнський центр гро-
мадських ініціатив загалом висловлюють слова по-
дяки потерпілим, їхнім родичам та адвокатам, які 
поділилися своїми історіями та сприяли підготовці 
цього звіту, – зокрема, Олександрові Грищенку, Ві-
талію Доброжану, Анатолію Мартиненку, Любові 
Довгаль, Вікторії та Олександрові Кухарським, Ірині 
Козодой, Іванові Осипову та іншим, чиї імена ми не 
можемо назвати з міркувань безпеки та для того, аби 
не нашкодити подальшому розслідуванню.

Сподіваємося, що оприлюднення у звіті критичних 
зауважень щодо розслідування справ цих людей та 
доведення зауважень до відома правоохоронців 
сприятиме більш ефективному подальшому роз-
слідуванню та подоланню безкарності загалом.

Окрему подяку висловлюємо військовому проку-
рору об’єднаних сил Олегові Ціцаку та заступнику 
начальника слідчого управління ГУ НП в Донецькій 
області Діні Лук’янчук, які знайшли час поділитися 
власними думками з приводу предмета дослідження.

Підготовка цього звіту була б неможливою без ак-
тивної співпраці та обміну інформацією з ГО «Пра-
возахисна Група «Січ» (Дніпро) та Громадським 
комітетом захисту конституційних прав та свобод 
громадян (Київ). Суттєвий внесок у підготовку звіту 
від імені цих організацій зробили особисто Юлія 
Полєхіна, Володимир Плетенко та Євген Чекарьов.

Також щиро дякуємо нашим колегам із Гельсінсько-
го фонду з прав людини (Варшава) за поради з по-
кращення тексту цього дослідження та підтримку 
дослідження загалом.

Поява цього звіту стала можливою завдяки фінансо-
вій підтримці Національного фонду на підтримку 
демократії (NED).

Авторський колектив видання,
Східноукраїнський центр громадських ініціатив

СЛОВА ПОДЯКИ
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 АТО – антитерористична операція

 ВРУ – Верховна Рада України

 ВСП – Військова служба правопорядку у Збройних Силах України

 ГУ НП в Донецькій/Луганській області – Головне управління Національної поліції

 ДБВЮ – Державне бюро військової юстиції

 «ДНР/ЛНР» – т. зв. «Донецька народна республіка»/«Луганська народна  
   республіка»

 ЄДРСР – Єдиний державний реєстр судових рішень

 ЄРДР – Єдиний реєстр досудових розслідувань

 ЄСПЛ/Суд – Європейський суд з прав людини

 ЗСУ – Збройні Сили України

 КК України – Кримінальний кодекс України

 КМУ – Кабінет Міністрів України 

 Конвенція – Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

 КПК України – Кримінальний процесуальний кодекс України

 МВС – Міністерство внутрішніх справ України 

 МГП – міжнародне гуманітарне право

 МКС – Міжнародний кримінальний суд

 НЗФ – незаконні збройні формування

 НУО – неурядова організація

 ООС – операція об’єднаних сил

 ПАРЄ – Парламентська асамблея Ради Європи

 РФ – Російська Федерація

 СБУ – Служба безпеки України

 СВ – слідчий відділ/слідче відділення поліції

 СЦГІ – Східноукраїнський центр громадських ініціатив

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ 
 СКОРОЧЕНЬ
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Досудове розслідування – стадія кримінального 
провадження, яка починається з моменту внесення 
відомостей про кримінальне правопорушення до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчу-
ється закриттям кримінального провадження або 
направленням до суду обвинувального акту, кло-
потання про застосування примусових заходів ме-
дичного або виховного характеру, клопотання про 
звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Єдиний реєстр досудових розслідувань – створена 
за допомогою автоматизованої системи електронна 
база даних, відповідно до якої здійснюються збиран-
ня, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення да-
них про кримінальні правопорушення. Реєстр утво-
рений та ведеться відповідно до вимог КПК України 
з метою забезпечення: (1) реєстрації кримінальних 
правопорушень (проваджень) та обліку прийня-
тих під час досудового розслідування рішень, осіб, 

які їх учинили, та результатів судового провадження; 
(2) оперативного контролю за додержанням законів 
під час проведення досудового розслідування; (3) 
аналізу стану та структури кримінальних правопо-
рушень, вчинених у державі; (4) інформаційно-ана-
літичного забезпечення правоохоронних органів.

Кримінальне провадження – досудове розслідуван-
ня і судове провадження, процесуальні дії у зв’язку із 
вчиненням діяння, передбаченого законом України 
про кримінальну відповідальність. У деяких випад-
ках, залежно від контексту, в якому вживається, може 
позначати як процес діяльності (розслідування та/або 
судовий розгляд), так і матеріали досудового розслі-
дування (в останньому випадку для зручності іноді 
використовується також термін-синонім «справа»).

Окуповані території – тимчасово окуповані тери-
торії в Донецькій та Луганській областях1.

ВИЗНАЧЕННЯ ОКРЕМИХ ТЕРМІНІВ,
 ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ
 У ЗВІТІ

1	 Відповідно	до	ст.	1	Закону	України	«Про	особливості	державної	
політики	із	забезпечення	державного	суверенітету	України	на	
тимчасово	окупованих	територіях	у	Донецькій	та	Луганській	
областях»	тимчасово	окупованими	територіями	в	Донецькій	та	
Луганській	областях	визнаються	частини	території	України,	у	межах	
яких	збройні	формування	Російської	Федерації	та	окупаційна	
адміністрація	РФ	встановили	та	здійснюють	загальний	контроль,	а	
саме:
1)	сухопутна	територія	та	її	внутрішні	води	в	межах	окремих	районів,	

міст,	селищ	і	сіл	Донецької	та	Луганської	областей;
2)	внутрішні	морські	води,	прилеглі	до	сухопутної	території,	визна-

ченої	пунктом	1	цієї	частини;
3)	надра	під	територіями,	визначеними	пунктами	1	і	2	цієї	частини,	

та	повітряний	простір	над	цими	територіями.

Межі	та	перелік	районів,	міст,	селищ	і	сіл,	частин	їхніх	територій,	
тимчасово	окупованих	у	Донецькій	та	Луганській	областях,	визна-
чаються	Президентом	України	за	поданням	Міністерства	оборони	
України,	підготованим	на	основі	пропозицій	Генерального	штабу	
ЗСУ.

Оскільки	звіт	не	зачіпає	питання	розслідування	кримінальних	право-
порушень,	вчинених	на	території	та/або	пов’язаних	із	тимчасовою	
окупацією	АР	Крим,	термін	«окуповані	території»,	що	вживається	
у	звіті,	не	стосується	тимчасово	окупованої	території	Автономної	
Республіки	Крим.
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З початком збройного конфлікту, поряд із безпо-
середнім забезпеченням національної безпеки й 
оборони держави, перед Україною також постала 
проблема проведення ефективних розслідувань 
кримінальних правопорушень, пов’язаних із кон-
фліктом.

Збройна агресія Російської Федерації проти Укра-
їни, що розпочалася на початку 2014 року, потягла 
за собою масштабні та системні порушення прав 
людини на всій території Донецької та Луганської 
областей, а в деяких випадках – за її межами. Тако-
го обсягу та зухвалості посягань на права людини 
Україна не знала за всі роки своєї незалежності. Лю-
дина, її життя і здоров’я, честь і гідність, свобода, 
недоторканість, право власності, інші охоронювані 
законом та визнані у всьому цивілізованому світі 
права та свободи – на довгий час втратили будь-яку 
цінність. Лише зараз, спільними зусиллями держави, 
громадськості та міжнародних організацій, вдалося 
дещо покращити цю ситуацію.

Особливо кричуща ситуація склалася на окупованих 
територіях, де мали місце численні випадки умисних 
убивств та позасудових страт, позбавлення особистої 
свободи та викрадення людей, катування, пограбу-
вання населення та інші злочини, безпосередньо 
пов’язані з окупацією регіону державою-агресором. 
Ці злочини вчинялися як учасниками незаконних 
збройних формувань з числа місцевого населення та 
найманців з Росії, так і особами з числа професійних 
російських військових та представників спецслужб 
цієї держави, представлених у регіоні.

Сплеск злочинності не оминув і підконтрольну уря-
ду України територію. Найбільшу кількість злочинів 
тут було вчинено в розпал конфлікту – 2014–2015 рр.

СЦГІ та інші правозахисні організації фіксували в 
цей період окремі факти вбивств, численні насиль-
ницькі зникнення, порушення недоторканості та 
пограбування житла цивільного населення в райо-
нах ведення бойових дій.

Останнім часом на підконтрольній уряду території 
спостерігаються переважно злочини, пов’язані з заги-

беллю та пораненням людей, пошкодженням майна 
у зв’язку з артилерійськими обстрілами, які кваліфі-
куються правоохоронцями як терористичні акти, а 
також пограбування житла цивільного населення в 
районах ведення бойових дій. Окрему самостійну та 
специфічну групу правопорушень складають т. зв. 
«небойові втрати» українських військових – «загад-
кові самогубства» (з ознаками вбивств) та зникнен-
ня безвісти за місцем несення служби (не пов’язані 
безпосередньо з бойовими діями).

На жаль, правоохоронна та судова системи України 
виявилися не готовими до такого розвитку подій, че-
рез що державу охопила тотальна безкарність. Утво-
рилася ситуація, коли коли абсолютна більшість осіб, 
які вчиняли злочини, не понесла жодного покарання.

ПАРЄ у своїй Резолюції 2133 (2016) «Засоби право-
вого захисту у випадках порушень прав людини на 
українських територіях, не підконтрольних україн-
ській владі» констатувала, що в зоні конфлікту на 
Донбасі цивільне населення, а також велика кількість 
комбатантів, стали жертвами порушень їхніх прав 
на життя й фізичну недоторканість та на вільне роз-
порядження майном унаслідок військових злочинів 
та злочинів проти людяності, включно з невибірко-
вими, або навіть навмисними, обстрілами житлових 
районів, іноді спровокованими розміщенням зброї у 
безпосередній до них близькості. […] Жителі також 
страждають від превалюючої атмосфери безкарності 
й загального беззаконня через відсутність законних, 
дієвих державних органів і, зокрема, доступу до пра-
восуддя (п. 10, 11 Резолюції). Поряд з цим, Асамблея 
закликала відповідні органи, як України, так і РФ, 
(1) ефективно розслідувати всі випадки серйозних 
порушень прав людини, імовірно скоєних у всіх ра-
йонах, що перебувають під їхнім ефективним конт-
ролем, (2) притягнути осіб, винних у цих порушен-
нях, до відповідальності, попереджаючи цим будь-які 
подібні порушення в майбутньому, а також (3) надати 
максимально можливу компенсацію жертвам цих 
порушень (п. 17 Резолюції).

Швидке, повне, неупереджене розслідування та су-
довий розгляд, аби кожен, хто вчинив кримінальне 
правопорушення, був притягнутий до відповідаль-

ВСТУП
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ності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був 
обвинувачений або засуджений, жодна особа не 
була піддана необґрунтованому процесуальному 
примусу, і щоб до кожного учасника кримінально-
го провадження була застосована належна правова 
процедура – одне з основних завдань кримінального 
провадження.

Ситуація безкарності сприяє вчиненню нових право-
порушень та породжує недовіру до правоохоронної 
системи України, як з боку постраждалих та їхніх 
родичів, так і з боку громадськості в цілому.

Наразі більшість кримінальних проваджень розслі-
дуються поліцією Донецької та Луганської областей 
(окрім артилерійських обстрілів, що кваліфікуються 
правоохоронцями як терористичні акти та розслі-
дуються слідчими підрозділами СБУ).

Актуальність пропонованого дослідження зумовле-
на тим, що стан офіційних розслідувань у значній 
кількості справ, пов’язаних зі збройним конфліктом, 
аж ніяк не відповідає принципам ефективного роз-
слідування. Водночас, причинам такого стану речей 
та способам їх усунення приділяється недостатньо 
уваги з боку громадськості, зокрема правозахисних 
організацій та ЗМІ.

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі 
конкретних кримінальних проваджень визначити 
основні (системні) проблеми, що виникають у проце-
сі проведення офіційних розслідувань кримінальних 
правопорушень, скоєних відносно цивільних осіб та 
українських військових під час збройного конфлікту 
на сході України. Після цього – запропонувати мож-
ливі способи вирішення цих проблем.

Об’єктом дослідження були кримінальні правопору-
шення, вчинені на території Донецької та Луганської 
областей2, яка контролюється органами влади Укра-
їни, а також кримінальні правопорушення, вчинені 
на тимчасово окупованій території України (без ура-
хування тимчасово окупованої території АР Крим).

Потерпілими від досліджуваних правопорушень ви-
ступали цивільні особи або військовослужбовці (за 
умови, що злочин було вчинено не під час ведення 
бойових дій: убивство в розташуванні військової ча-
стини, зникнення не на полі бою і т. п.), а самі право-
порушення були зумовлені збройним конфліктом.

Об’єктом дослідження не були правопорушення, 
учинені щодо військовослужбовців в умовах веден-
ня бойових дій3 (убивство на полі бою, катування 

в полоні тощо), порушення законів та звичаїв війни, 
оскільки такі правопорушення стосуються окремої 
специфічної сфери суспільних відносин та потре-
бують окремого дослідження.

Висновки про проблеми та недоліки розслідувань, 
рекомендації авторів звіту щодо можливих способів 
підвищення ефективності розслідувань базуються 
на вивченні матеріалів досудового розслідування 35 
кримінальних проваджень, що розслідуються слід-
чими підрозділами Національної поліції України 
та СБУ.  

До вибірки справ було включено справи за різними 
видами злочинів (насильницькі зникнення, вбив-
ства, зґвалтування та ін.). Водночас, у відповідних 
розділах звіту справи представлені в нерівномірній 
кількості (наприклад, лише одна справа про зґвалту-
вання або дві справи про вбивства цивільних осіб). 
Це пов’язано з тим, що за одними видами злочинів 
існує велика кількість потерпілих, які ведуть публіч-
ний спосіб життя та не приховують своїх імен або 
події злочину щодо себе4, а за іншими видами по-
терпілі, навпаки, не бажають афішувати обставини 
вчинення злочину та неохоче йдуть на контакт із 
правозахисниками5, що суттєво перешкоджає збору 
необхідної інформації.

До вибірки потрапляли як справи, у яких СЦГІ або 
НУО-партнери надають потерпілим правову допо-
могу, так і справи, інформація про які була отримана 
вже в процесі проведення дослідження. Перевага 
надавалася тим справам, у яких постраждалі або 
їхні родичі доклали адекватних зусиль для того, аби 
повідомити про порушення та стимулювати його 
розслідування.

В окремих випадках дослідники, в інтересах та за 
дорученням потерпілих, самостійно ініціювали офі-
ційні розслідування та/або проведення конкретних 
слідчих дій шляхом подання заяв (клопотань) на 
адресу правоохоронців – експеримент.

Доцільність та необхідність проведення експерименту 
як методу отримання інформації за допомогою спосте-
реження була зумовлена тим, що дослідження доку-
ментів потерпілих часто не давало змоги об’єктивно 
оцінити дії (бездіяльність) правоохоронців. Напри-
клад, деякі потерпілі зверталися до слідчого з клопо-
таннями про проведення слідчих (розшукових) дій, 
але такі клопотання були хоча й обґрунтованими 
по суті, утім неконкретними (абстрактними) за сво-
їм змістом. Тому слідчі відмовляли у їх задоволенні 

2	 У	справі	Макаренка	(Дніпропетровська	область)	було	зроблено	
єдиний	виняток,	що	було	зумовлено	лише	тимчасовим	перебуванням	
військового	підрозділу	за	межами	зони	АТО.

3	 У	справі	Гришина	було	зроблено	єдиний	виняток,	аби	показати	
одну	з	актуальних	проблем,	з	якою	стикаються	родичі	загиблих	вій-
ськовослужбовців.

4	 Наприклад:	справи	про	незаконне	позбавлення	волі	та	викрадення	
людей	на	окупованій	території,	де	потерпілими	часто	ставали	
громадські	активісти,	які	й	наразі	ведуть	активне	громадське	життя;	
справи,	пов’язані	з	артилерійськими	обстрілами,	де	люди	часто	
публічно	вимагають	компенсацій	та	самостійно	звертаються	по	
допомогу	до	правозахисників.

5	 Наприклад:	справи	про	зґвалтування	та	інші	гендерно-обумовлені	
злочини;	справи	про	вбивства	на	окупованих	територіях.
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або проводили слідчі (розшукові) дії, відмінні від 
тих, які мав на увазі потерпілий.

Проведення експерименту дозволило побачити та 
більш об’єктивно, як на наш погляд, оцінити реак-
цію правоохоронних органів на чіткі та конкретні 
заяви (клопотання) потерпілих від злочинів.

Окремим методом збору інформації слугували ча-
стково структуровані інтерв’ю з представниками 
органів прокуратури та поліції. Зокрема, були про-
ведені інтерв’ю з військовим прокурором об’єднаних 
сил Олегом Ціцаком (24.07.2018 р., м. Краматорськ, 
Донецька обл.) та заступником начальника слідчо-
го управління ГУ НП в Донецькій області Діною 
Лук’янчук (20.07.2018 р., м. Маріуполь, Донецька 
обл.).

Пропоноване дослідження охоплює лише стадію 
досудового розслідування (офіційне розслідуван-
ня до моменту передачі справи до суду)6 та не тор-
кається проблем, які виникають на інших стадіях 
кримінального провадження. Це пов’язано з тим, 
що кожна стадія кримінального провадження має 
велику кількість характерних лише для неї проблем, 
які потребують окремого вивчення. Якщо на стадії 
досудового розслідування головним завданням мож-
на вважати встановлення всіх обставин злочину та 
осіб, які його вчинили, то завданням судового про-
вадження є неупереджений та об’єктивний розгляд 
висунутого особі обвинувачення. 

Перелік окреслених авторами звіту проблем та не-
доліків у розслідуваннях не є вичерпним та всеохоп-
ним. Зокрема, звіт не зачіпає проблеми недостатньої 
професійної компетенції слідчих, оскільки для об’єк-
тивних висновків це питання потребує окремого 
дослідження. Звіт не торкається також різного роду 
політичних (питання політичної кон’юнктури), еко-
номічних (рівень зарплати правоохоронців, забезпе-
чення матеріальними ресурсами тощо) та соціальних 
(високий рівень злочинності та загальне загострення 

криміногенної обстановки в регіоні, наявність со-
ціального конфлікту в суспільстві) передумов для 
неефективного розслідування, які ми не можемо 
охопити з огляду на обмеженість дослідження в часі 
та ресурсах. Утім автори звіту не заперечують існу-
вання зазначених вище проблем та визнають їхній 
вагомий вплив на процес розслідувань. Цим про-
блемам присвячені дослідження інших неурядових 
правозахисних організацій.

Попередні результати дослідження було представ-
лено колегам-правозахисникам, які здебільшого по-
годжувалися з типовістю висвітлених у звіті проблем 
та виявлених у розслідуваннях недоліків.

Під час викладу фактичних обставин розслідування 
окремих справ автори звіту були змушені приховати 
деякі факти, деталі, слідчі версії, а в деяких випад-
ках – приховати імена потерпілих, аби не допустити 
розголошення відомостей досудового розслідування 
та не нашкодити подальшому розслідуванню.

Автори звіту визнають свою зацікавленість в ефек-
тивному проведенні розслідувань та якнайшвидшо-
му відновленні справедливості щодо постраждалих 
осіб. Водночас, при викладені виявлених фактів, 
їхній інтерпретації та оцінці, ми намагалися бути 
максимально об’єктивними та неупередженими.

Організації-учасниці дослідження високо цінують 
зусилля, яких докладають ЗСУ та правоохоронні 
органи для забезпечення незалежності, єдності та 
територіальної цілісності України, подолання без-
карності. Водночас об’єктивний виклад обставин 
справ та оцінка стану розслідувань спонукали авто-
рів звіту до подекуди критичних зауважень та кон-
статації очевидної бездіяльності правоохоронців або 
неправомірних дій військових.

Дослідницька група висловлює сподівання, що на-
ведені у звіті рекомендації будуть почуті адресатами 
та враховані в їхній подальшій роботі.

6	 Кримінальне	провадження	за	законодавством	України	включає	в	
себе	декілька	стадій,	які	в	спрощеному	вигляді	можна	представити	
як	досудове	розслідування,	судове	провадження	та	виконання	
судових	рішень.
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1. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО

1.1. Стандарти розслідування 
 в практиці ЄСПЛ

Європейський Суд з прав людини у своїй діяльності 
постійно розглядає індивідуальні скарги, пов’язані з 
неефективним розслідуванням державою випадків 
грубого порушення окремих прав, передбачених 
Конвенцією про захист прав людини і основопо-
ложних свобод. Суд, у своїй прецедентній практиці, 
акцентує увагу на необхідності дотримання стан-
дартів ефективності досудового розслідування. Не-
зважаючи на те, що тимчасово окуповані території є 
недоступними для українських правоохоронних та 
судових органів, ті порушення прав людини, які там 
відбуваються, підпадають під юрисдикцію Конвен-
ції. Під час вирішення майбутніх справ ЄСПЛ буде 
визначати, яка держава-учасниця Конвенції de facto 
здійснює контроль над цими територіями. Очевид-
но, що Суд розглядатиме можливу відповідальність 
як України, на території якої розташовані самопро-
голошені республіки, так і Російської Федерації, яка 
може здійснювати там ефективний контроль.

Високою є ймовірність того, що в майбутньому між-
народні судові інстанції визнають часткову відпові-
дальність України за порушення прав людини на не 
підконтрольних їй територіях. Більшою мірою це 
стосуватиметься невиконання позитивних зобов’я-
зань держави, тобто невжиття необхідних заходів 
Україною для забезпечення прав людини. Зокрема, 
прецедентним є рішення ЄСПЛ у справі «Ілашку та 
інші проти Молдови та Росії», де Суд визнав, що, на-
віть за відсутності ефективного контролю над непід-
контрольними територіями, держава все ж таки має 
позитивне зобов’язання, за ст. 1 Конвенції, вжити всіх 
належних заходів для захисту гарантованих Конвен-
цією прав заявників7.

Коли йде мова про офіційні розслідування кримі-
нальних правопорушень, скоєних відносно цивіль-
них осіб та українських військових (у небойовій об-
становці) на сході України, часто йдеться про брак 

їхньої ефективності. Цей факт підтверджується 
збільшенням чисельності заяв до ЄСПЛ. Заявники 
скаржаться на порушення Конвенції, зокрема на 
незабезпечення Україною ефективного розслідуван-
ня фактів порушення права власності, незаконного 
затримання, катування і вбивства людей8. Зобов’я-
зання переслідування осіб, що винні в найтяжчих 
порушеннях прав людини, закріплено в практиці 
ЄСПЛ як процесуальний аспект окремих статей 
Конвенції. Тобто у держав-учасниць Конвенції є 
обов’язок проведення ефективного розслідування 
порушень матеріальних частин цих статей9.

У вказаному контексті найбільш типовими є наступ-
ні порушення:
стаття 2 (право на життя) – проведення неефек-
тивного розслідування щодо випадків імовірних 
убивств, а також місцезнаходження й долі зниклих 
безвісти осіб за обставин, що загрожували життю;
стаття 3 (заборона катування) – проведення нена-
лежного розслідування фактів жорстокого, чи тако-
го, що принижує гідність, поводження за наявності 
скарг чи достатніх відомостей для того, щоб припу-
стити, що таке поводження було допущено;
стаття 5 (право на свободу та особисту недотор-
канність) – відсутність проведення органами дер-
жавної влади України ефективного розслідування 
місцезнаходження й долі зниклих безвісти, щодо 
яких є небезпідставне твердження, що вони на час 
їхнього зникнення перебували в місцях незаконного 
утримання;
стаття 13 (право на ефективний засіб юридичного 
захисту) – нездатність органів влади України забез-
печити засоби ефективного захисту щодо порушен-
ня прав людини в розслідуваннях відповідно до ст. 2 
і 3 Конвенції тощо.

Згідно з практикою ЄСПЛ, обов’язок захища-
ти право на життя за ст. 2 Конвенції визначаєть-
ся в поєднанні з загальним обов’язком держави  

7	 Рішення	ЄСПЛ	у	справі	«Ілашку	та	інші	проти	Молдови	та	Росії»	
(Ilaşcu	and	Others	v.	Moldova	and	Russia),	заява	№	48787/99,	п.	331.

8	 Справа	«Лефтер	та	інші	проти	України	та	Росії»	(Lefter	and	Others	
v.	Ukraine	and	Russia),	заява	№	30863/14.

9	 Рішення	ЄСПЛ	у	справі	«Федорченко	та	Лозенко	проти	України»	
(Fedorchenko	and	Lozenko	v.	Ukraine),	заява	№	387/03,	пп.41-42.
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за ст. 1 Конвенції, яка зобов’язує «гарантувати кож-
ному, хто перебуває під [її] юрисдикцією, права і 
свободи, визначені у Конвенції»10, також опосеред-
ковано вимагає наявності будь-якої форми ефектив-
ного розслідування, коли особу вбито в результаті 
застосування сили11. Право на життя має дві складові: 
матеріальну, в силу якої кожна особа має право не 
бути свавільно позбавленою життя, що накладає 
певні обмеження на застосування сили, та проце-
суальний аспект, що вимагає проведення швидкого, 
незалежного й неупередженого розслідування та 
встановлення відповідальності, якщо є підстави вва-
жати, що мало місце свавільне позбавлення життя12. 
Основною метою такого розслідування є забезпе-
чення ефективного впровадження та застосування 
національних законів, які захищають право на життя. 
Незалежно від того, яка з форм розслідування засто-
совується, органи державної влади повинні діяти 
за своєю власною ініціативою в кожному випадку, 
про який їм стало відомо. Органи державної влади 
не можуть перекласти цей обов’язок на родичів, че-
кати подання формальної скарги або перекладати 
відповідальність за проведення слідчої процедури 
на інших осіб13. Результат тут є необов’язковим, 
але обов’язковим є вжиття заходів.

Органи державної влади повинні вжити всіх заходів 
для збереження доказів, що стосуються вчиненого 
порушення. Будь-які прогалини в розслідуванні, 
які підривають його здатність встановити причину 
смерті або відповідальних осіб, створюють ризик 
недодержання такого стандарту14. Також, у цьому 
контексті, опосередковано існує вимога розумної 
швидкості15. Слід визнати, що під час розсліду-
вання можуть виникнути складнощі та перепони, 
які перешкоджають його прогресу. Однак швидка 
реакція органів державної влади в розслідуванні є 
важливою для забезпечення громадської впевненості 
щодо дотримання ними принципу верховенства 
права в попередженні будь-яких ознак змови або 
поблажливості до незаконних дій16.

Критерії ефективного розслідування випадків по-
рушення ст. 3 Конвенції схожі з критеріями, роз-
робленими за процесуальним аспектом ст 2. Стат-
тя 3 містить зобов’язання розслідувати достовірні 
твердження (так звані prima facie) щодо заподіяння 
катування або іншого жорсткого поводження. 
Державні органи повинні вживати всіх необхідних 
процесуальних заходів для розслідування фактів 
жорстокого поводження, на які скаржиться особа 
(наприклад, зібрати свідчення очевидців, показання 
свідків, отримати експертні висновки, а за можливо-
сті – провести медичний огляд особи з метою вста-
новлення характеру нанесених ушкоджень тощо)17. 
Розслідування заяв про жорстоке поводження має 
бути ретельним. Це означає, що органи влади завж-
ди повинні добросовісно намагатись з’ясувати, що 
трапилось, і не покладатися на поспішні та необ-
ґрунтовані висновки для закриття кримінальної 
справи або використовувати такі висновки як під-
ставу для своїх рішень. Вони повинні вживати всіх 
розумних і доступних їм заходів для забезпечення 
збирання доказів, що стосуються події, зокрема – по-
казання свідків та висновки судових експертиз тощо. 
Будь-який недолік розслідування, який підриває 
його здатність до встановлення причини тілесних 
ушкоджень або винних осіб, створюватиме небез-
пеку недотримання цього стандарту18.

Негайне та ефективне розслідування вимагається 
також за ст. 5, якщо наявна обґрунтована заява, що 
людину було заарештовано, і вона зникла безвісти. 
Органи державної влади зобов’язані надати вірогідне 
й обґрунтоване пояснення щодо місцезнаходження 
й долі особи, зниклої безвісти, після того, як таку 
особу було затримано19. Суд, через свою практику, 
також наголошує, що навіть у випадку збройного 
конфлікту та неможливості встановити особи тих, 
хто був незаконно позбавлений волі, держава має 
вдатися до додаткових слідчих дій, аби з’ясувати 
причину зникнень20. Відсутність офіційної реак-
ції органів державної влади на затримання особи є 
повним запереченням гарантій прав затриманого, 
передбачених ст. 5 Конвенції.

Стаття 13 Конвенції, з-поміж іншого, гарантує до-
ступність засобів захисту на національному рівні 
для реалізації права на ефективне розслідуван-
ня. Межі обов’язків держави, за ст. 13, залежать від 
конкретного порушення, на яке скаржиться особа. 
Суд, у своїй прецедентній практиці, наголошує, що 
вимоги ст. 13 є ширшими, ніж зобов’язання держави 

10	Конвенція	про	захист	прав	людини	і	основоположних	свобод.	
Конвенція	від	04.11.1950.

11	Рішення	ЄСПЛ	у	справі	«Кайя	проти	Туреччини»	(Kaya	v.	Turkey),	
заява	№	158/1996/777/978,	п.	86.

12	Управління	Верховного	комісара	ООН	з	прав	людини.	Відповідаль-
ність	за	вбивства	в	Україні	з	січня	2014	року	по	травень	2016 року. –	
Режим	доступу:	https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/
OHCHRThematicReportUkraineJan2014-May2016_EN.pdf.

13	Рішення	ЄСПЛ	у	справі	«Ільхан	проти	Туреччини»	(llhan	v.Turkey),	
заява	№	22277/93,	п.	63.

14	Рішення	ЄСПЛ	у	справі	«Гонгадзе	проти	України»	(Gongadze	v.	
Ukraine),	заява	№	34056/02,	п.	176.

15	Рішення	ЄСПЛ	у	справі	«Яша	проти	Туреччини»	(Yasa	v.	Turkey),	
заява	№	63/1997/847/1054	пп.	102-104;	«Чакіджі	проти	Туреччини»	
(Cakici	v.	Turkey),	заява	№	23657/94,	пп.	80,	87	та	106.

16	Рішення	ЄСПЛ	у	справі	«Маккер	проти	Сполученого	Королівства»	
(McKerr	v.	United	Kingdom),	заява	№	28883/95,	пп.	108-115;	«Авсар	
проти	Туреччини»	(Avsar	v.	Turkey),	заява	№	25657/94,	пп.	390-395.

17	Рішення	ЄСПЛ	у	справі	«А.Н.	проти	України»	(A.N.	v.	Ukraine),	заява	
№	13837/09,	пп.	65-72.

18	Рішення	ЄСПЛ	у	справі	«Карабет	та	інші	проти	України»	(Karabet	
and	Others	v.	Ukraine),	заяви	№	38906/07	та	52025/07,	п.	259.

19	Рішення	ЄСПЛ	у	справі	«Курт	проти	Туреччини»	(Kurt	v.	Turkey),	
заява	№	12815/1997/799/1002,	пп.128-129.

20	Рішення	ЄСПЛ	у	справі	«Кіпр	проти	Туреччини»	(Cyprus	v.	Turkey),	
заява	№	25781/94,	пп.	143-148.
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з проведення ефективного розслідування відповідно 
до ст. 2 і 3. Наприклад, у частині тверджень про по-
рушення ст. 2 і 3 Конвенції, у ст. 13, на додаток до 
виплати компенсації, у відповідних випадках також 
вимагається проведення ретельного та ефективного 
розслідування, здатного привести до встановлення й 
покарання винних, включно з ефективним доступом 
заявника до процедури розслідування. Якщо розслі-
дування неефективне, то воно підриває ефективність 
інших засобів, у тому числі можливість подавати 
цивільні позови про відшкодування збитку21.

Розслідування має бути ефективним у тому сенсі, 
що воно здатне призвести до встановлення та по-
карання винної особи. Це не зобов’язання досягнення 
результату, а зобов’язання вжиття заходів.

Згідно з мінімальними критеріями ефективності, 
які Суд визначив у своїй практиці, розслідування 
має бути незалежним, безстороннім і підлягати 
громадському контролю, а компетентні органи 
повинні діяти зі зразковою ретельністю та опе-
ративністю22.

На виконання Плану заходів із реалізації Націо-
нальної стратегії у сфері прав людини на період до 
2020 року, затвердженої розпорядженням КМУ від 
23.11.2015 р. №1393-р, Науково-дослідною лабора-
торією з проблем протидії злочинності Харківсько-
го національного університету внутрішніх справ 
було розроблено науково-методичні рекомендації 
«Принципи ефективного розслідування відповідно 
до практики ЄСПЛ»23.

Дослідники узагальнили основні принципи ефек-
тивного розслідування відповідно до міжнародних 
нормативно-правових актів і практики ЄСПЛ та ви-
ділили з них такі:
– принцип уникнення неправомірного застосуван-

ня примусових заходів;
– принцип відповідальності та справедливості;
– принцип юридичної обґрунтованості поліційних 

заходів та процесуальних дій;
– принцип презумпції невинуватості та дотриман-

ня розумних строків;
– принцип правової допомоги та належного допиту;
– принцип обґрунтованості арешту або затримання 

особи24.

Досліджуючи практику ЄСПЛ щодо вимог до роз-
слідувань за ст. 2 та 3 Європейської конвенції з прав 
людини, дослідники виділили такі вимоги:

ст. 2 Конвенції:
- ефективність – незалежне та безстороннє роз-

слідування, яке відповідає певним мінімальним 
стандартам щодо ефективності;

- незалежність – особи, відповідальні за проведен-
ня слідства, мають бути не залежні від тих, хто 
причетний до подій, що розслідуються;

- збереження доказів – вжиття всіх заходів до збе-
реження доказів, які стосуються події25.

ст. 3 Конвенції:
- ретельність розслідування;
- оперативність збору доказів під час розслідування;
- незалежність та безсторонність розслідування26.

Отже, вбачається, що ефективне розслідування кри-
мінального правопорушення має відповідати таким 
мінімальним критеріям за Конвенцією:
– незалежність та неупередженість (безсторон-

ність);
– залученість потерпілого і громадський контроль/

відкритість та прозорість у розумних межах на 
всіх етапах розслідування;

– ретельність (повнота) та оперативність (своєчас-
ність);

– розумність строків.

1.2. Національне законодавство

Кримінальний кодекс України27, серед іншого, 
встановлює кримінальну відповідальність за умис-
не вбивство, тілесні ушкодження різного ступеня 
тяжкості, побої та мордування, катування28, позбав-
лення волі або викрадення людини, терористичний 
акт, втягнення у вчинення терористичного акту, 
публічні заклики до вчинення або сприяння вчинен-
ню терористичного акту, створення терористичної 
групи чи терористичної організації, фінансування 
тероризму. Окремі розділи КК України присвячені 
злочинам проти встановленого порядку несення 
військової служби (військові злочини29) та злочинам 

21	Рішення	ЄСПЛ	у	справі	«Ісаєва,	Юсупова	і	Базаєва	проти	Росії»	
(Isayeva,	Yusupova	and	Bazayeva	v.	Russia),	заяви	№	57947/00,	
57948/00	та	57949/00,	пп.	236-240.

22	Рішення	ЄСПЛ	у	справі	«Мута	проти	України»	(Muta	v.	Ukraine),	
заява	№	37246/06,	п.	61;	«Олександр	Ніконенко	проти	України»	
(Aleksandr	Nikonenko	v.	Ukraine),	заява	№	54755/08,	п.	44.

23	Принципи	ефективного	розслідування	відповідно	до	практики	Єв-
ропейського	суду	з	прав	людини:	наук.-метод.	рек./К.Л.	Бугайчук,	
Є.О. Гладкова,	Т.М.	Малиновська,	І.О.	Святокум,	О.В.	Федосова	–	
Харків:	Харк.	нац.	ун-т	внутр.	справ.	–	2017.	–	81	с.

24	Там	само.	С.	27–32.

25	Там	само.	С.	38-39.

26	Там	само.	С.	40-43.

27	КК	України,	що	був	прийнятий	05.04.2001	р.	та	набрав	чинності	
01.09.2001	р.

28	Наразі	катування	в	Україні	визнається	злочином	середньої	тяжкості	
(максимальна	міра	покарання	–	позбавлення	волі	на	строк	до	5	
років).	За	умови	наявності	кваліфікуючих	ознак	(ті	самі	дії,	вчинені	
повторно	або	за	попередньою	змовою	групою	осіб,	або	з	мотивів	
расової,	національної	чи	релігійної	нетерпимості)	–	тяжкий	злочин	
(з	максимальною	мірою	покарання	–	позбавлення	волі	на	строк	до	
10	років).	ПАРЄ	у	своїй	резолюції	2112	(2016)	«Гуманітарні	занепо-
коєння	щодо	людей,	захоплених	під	час	війни	в	Україні»	закликала	
українську	владу	визнати	катування	тяжким	злочином.

29	Тут	і	далі	використовується	чинна	термінологія	КК	України.
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проти миру, безпеки людства та міжнародного пра-
вопорядку (планування, підготовка, розв’язування 
та ведення агресивної війни, порушення законів та 
звичаїв війни і т.д.).

Порядок кримінального провадження на території 
України визначається лише кримінальним процесу-
альним законодавством України, яке складається з 
положень Конституції України, міжнародних дого-
ворів, згода на обов’язковість яких надана ВРУ, КПК 
України30 та інших законів України.

У ст. 2 КПК України зазначається, що завданнями 
кримінального провадження є захист особи, су-
спільства та держави від кримінальних правопору-
шень, охорона прав, свобод та законних інтересів 
учасників кримінального провадження, а також за-
безпечення швидкого, повного та неупередженого роз-
слідування й судового розгляду з тим, аби кожен, хто 
вчинив кримінальне правопорушення, був притяг-
нутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден 
невинуватий не був звинувачений або засуджений, 
жодна особа не була піддана необґрунтованому про-
цесуальному примусу, і щоб до кожного учасника 
кримінального провадження була застосована на-
лежна правова процедура.

Таким чином, вже із завдань кримінального про-
вадження випливає, що розслідування має бути 
насамперед швидким, повним та неупередженим.

Загальні засади кримінального провадження: 
1) верховенство права;
2) законність;
3) рівність перед законом і судом;
4) повага до людської гідності;
5) забезпечення права на свободу та особисту не-

доторканність;
6) недоторканність житла чи іншого володіння особи;
7) таємниця спілкування;
8) невтручання у приватне життя;
9) недоторканність права власності;
10) презумпція невинуватості та забезпечення до-

веденості вини;
11) свобода від самовикриття та право не свідчити 

проти близьких родичів та членів сім’ї;
12) заборона двічі притягувати до кримінальної від-

повідальності за одне і те саме правопорушення;
13) забезпечення права на захист;
14) доступ до правосуддя та обов’язковість судових 

рішень;
15) змагальність сторін та свобода в наданні ними 

суду своїх доказів та доведенні перед судом їх 
переконливості;

16) безпосередність дослідження показань, речей і 
документів;

17) забезпечення права на оскарження процесуаль-
них рішень, дій чи бездіяльності;

18) публічність;
19) диспозитивність;
20) гласність і відкритість судового провадження та 

його повне фіксування технічними засобами;
21) розумність строків;
22) мова, якою здійснюється кримінальне прова-

дження.

Наразі КПК України не містить такого поняття як 
«неефективне розслідування» («неефективне досу-
дове розслідування»).

У листопаді 2017 року у ВРУ було зареєстровано за-
конопроект31, яким пропонувалося доповнити ча-
стину 1 ст. 3 КПК України («Визначення основних 
термінів Кодексу») пунктом 28 такого змісту:

«28) неефективне досудове розслідування – вста-
новлений на підставі аналізу матеріалів кримінального 
провадження стан досудового розслідування, що характе-
ризується низькою якістю та продуктивністю процесу-
альної діяльності слідчого (групи слідчих), внаслідок чого 
отримані за певний період часу результати із виконання 
завдань кримінального провадження значною мірою не від-
повідають обґрунтовано допустимим результатам, які 
повинні були і об’єктивно могли бути досягнуті за цей 
час з огляду на складність та специфіку розслідуваного 
кримінального правопорушення».

Згодом законопроект було відкликано його ініціа-
тором32.

Кримінальне провадження має декілька основних 
стадій, які у спрощеному вигляді можна представи-
ти як досудове розслідування, судове провадження 
(підготовче провадження, судовий розгляд, судове 
провадження з перегляду судових рішень) та вико-
нання судових рішень.

Стадія досудового розслідування розпочинається 
з моменту внесення відомостей про кримінальне 
правопорушення до ЄРДР і закінчується закриттям 
кримінального провадження або направленням до 
суду обвинувального акта (клопотання про застосу-
вання примусових заходів медичного або виховно-
го характеру, клопотання про звільнення особи від 
кримінальної відповідальності).

Кодекс передбачає, що слідчий, прокурор невід-
кладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, 
повідомлення про вчинене кримінальне правопо-
рушення або після самостійного виявлення ним із 
будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити 
про вчинення кримінального правопорушення, зо-
бов’язаний внести відповідні відомості до ЄРДР та 

30	З	19	листопада	2012	року	в	Україні	діє	новий	КПК	України,	
прийнятий	13	квітня	2012	року.

31	Проект	Закону	про	внесення	змін	до	Кримінального	проце-
суального	кодексу	України	(щодо	оптимізації	процесу	досудового	
розслідування).	–	Режим	доступу:	http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/	
zweb2/webproc4_1?pf3511=62947.

32	Ініціатор	законопроекту	–	народний	депутат	Тимошенко	Юрій	
Володимирович	(VIII	скликання).
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розпочати розслідування. Тобто всі повідомлення про 
вчинене кримінальне правопорушення підлягають 
перевірці в рамках кримінального провадження33.

За загальним правилом, досудове розслідування 
здійснюється слідчим того органу досудового роз-
слідування, під юрисдикцією якого перебуває місце 
вчинення кримінального правопорушення.

Слідчі органів Національної поліції здійснюють 
досудове розслідування кримінальних правопору-
шень, крім тих, які віднесені до підслідності інших 
органів досудового розслідування. Наприклад, СБУ 
підслідні злочини проти основ національної безпеки 
України, злочини, пов’язані з тероризмом, злочини 
проти миру, безпеки людства й міжнародного пра-
вопорядку та деякі інші види злочинів.

Відповідно до змін, внесених до КПК України у жовт-
ні 2017 року, проведення досудового розслідування 
відтепер обмежено певними строками (6, 12 та 18 
місяців, залежно від ступеня тяжкості злочину, або 
1 чи 2 місяці – у випадку повідомлення особі про 
підозру).

Після початку збройного конфлікту, у жовтні 2014 
року, КПК України було доповнено главою 24-1, 
яка встановлює особливості спеціального досудо-
вого розслідування (in absentia) кримінальних пра-
вопорушень. Спеціальне досудове розслідування 
здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у 
кримінальному провадженні щодо злочинів проти 
основ національної безпеки України, деяких злочи-
нів проти життя та здоров’я особи, проти громад-
ської безпеки (тероризм), деяких службових зло-
чинів та злочинів проти миру, безпеки людства й 
міжнародного правопорядку, а також щодо деяких 
інших видів злочинів (ст. 297-1 КПК України) сто-
совно підозрюваного, крім неповнолітнього, який 
переховується від органів слідства та суду з метою 
ухилення від кримінальної відповідальності та ого-
лошений у міждержавний та/або міжнародний роз-
шук. Водночас Кодекс було доповнено нормою про 
спеціальне судове провадження, яка передбачає, 
що судовий розгляд у кримінальному провадженні 
щодо таких злочинів може здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого (in absentia). 

Трохи раніше, у серпні 2014 року, КПК України 
було доповнено розділом ІХ про особливий режим 
досудового розслідування в умовах воєнного, над-
звичайного стану або в районі проведення АТО. 
Змінами було передбачено, що на адміністративній 
території, на якій діє зазначений вище правовий 
режим, у разі неможливості виконання у встанов-
лені законом строки слідчим суддею повноважень  

з розгляду клопотань про тимчасовий доступ до ре-
чей і документів, про обшук, щодо негласних слід-
чих (розшукових) дій, а також повноважень щодо 
обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою на строк до 30 діб до осіб, які підозрюються у 
вчиненні злочинів проти основ національної безпеки 
України, проти громадської безпеки (тероризм) та 
деяких інших злочинів, – ці повноваження виконує 
відповідний прокурор.

Ще у квітні-травні 2014 року в окремих районах До-
нецької та Луганської областей виникла ситуація, 
коли через захоплення адміністративних будівель 
судових та правоохоронних органів України учас-
никами НЗФ, що діяли за підтримки та під керів-
ництвом РФ, стало неможливим здійснювати право-
суддя та кримінальне провадження на відповідних 
територіях.

У зв’язку з цим, 12 серпня 2014 року ВРУ було при-
йнято Закон України «Про здійснення правосуддя 
та кримінального провадження у зв’язку з прове-
денням АТО».

Закон дозволив змінювати територіальну підсудність 
судових справ/підслідність кримінальних право-
порушень, підсудних/підслідних розташованим у 
районі проведення АТО судам/органам досудового 
розслідування, створивши процесуальні умови для 
судового розгляду та досудового розслідування таких 
справ на підконтрольній уряду України території. 
Крім того, закон передбачав можливість здійснення 
спеціального досудового розслідування та спеці-
ального судового провадження стосовно осіб, які 
перебувають у районі проведення АТО.

У Донецькій області наразі діє спільний наказ про-
куратури Донецької області та ГУ НП у Донецькій 
області від 20 січня 2016 року № 10окв/72 «Про за-
безпечення ефективного здійснення досудового 
розслідування у кримінальних провадженнях та 
процесуального керівництва ним», що визначає ор-
гани досудового розслідування, яким територіально 
підслідні кримінальні правопорушення, вчинені на 
окупованій території.

Наприклад, кримінальні правопорушення, вчинені 
на території Ленінського району м. Донецька, згідно 
згаданого наказу, підслідні Торецькому відділенню 
Бахмутського відділу поліції ГУ НП у Донецькій об-
ласті, а кримінальні правопорушення, вчинені на 
території м. Харцизька, – Добропільському відділен-
ню Красноармійського відділу поліції.

Слідче управління ГУ НП в Луганській області, у 
відповідь на запит СЦГІ, повідомило, що в Луган-
ській області територіальна підслідність злочинів, 
учинених на окупованій території, визначається 
відповідно до Закону України «Про здійснення 
правосуддя та кримінального провадження у зв’яз-
ку з проведенням АТО», розпоряджень Голови 

33	На	відміну	від	КПК	України	1960	року,	який	передбачав	проведення	
попередньої	(дослідчої)	перевірки	відомостей,	викладених	у	заявах	
(повідомленнях).	Така	перевірка	здійснювалася	протягом	10	днів,	і	за	
її	наслідками	порушувалася	кримінальна	справа,	або	в	порушенні	
кримінальної	справи	відмовляли.

16



Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ «Про визначення 
територіальної підсудності справ» від 02.09.2014 р. 
№ 271/0/38-14, від 12.09.2014 р. № 29/0/38-14, від 
08.12.2014 р. № 56/0/38-14 (цими розпорядженнями 
було визначено територіальну підсудність кримі-
нальних проваджень, підсудних місцевим загаль-
ним та апеляційним судам, розташованим у районі 
проведення АТО) та постанови ВРУ «Про зміни в 
адміністративно-територіальному устрої Луганської 
області, зміну і встановлення меж Новоайдарського і 
Слов’яносербського районів Луганської області» від 
07.10.2014 р. № 1692-VII34.

Як бачимо, питання визначення територіальної 
підслідності по-різному регулюється в Донецькій 
та Луганській областях. Детальніше про це – в п. 2 
розділу 3 звіту.

Нагляд за додержанням законів під час проведення 
досудового розслідування здійснює прокурор у фор-
мі процесуального керівництва таким розслідуван-
ням. КПК України надає прокурору право доручати 
слідчим та оперативним підрозділам проведення 
слідчих (розшукових), у тому числі негласних, слід-
чих (розшукових) та інших процесуальних дій або 
давати вказівки щодо їх проведення, брати участь у 
них, а в необхідних випадках – особисто проводити 
відповідні дії.

14 серпня 2014 року Законом України «Про внесення 
змін до Закону України «Про прокуратуру» щодо 
створення військових прокуратур» було відновле-

но діяльність військових прокуратур. Прийнятий 
14 жовтня 2014 року новий закон «Про прокуратуру» 
остаточно закріпив окремий статус військових про-
куратур у системі прокуратури України.

Наразі в Україні діють військові прокуратури Цен-
трального, Південного та Західного регіонів, яким 
підпорядковуються прокуратури гарнізонів. У складі 
Генеральної прокуратури України, на правах са-
мостійного структурного підрозділу, діє Головна 
військова прокуратура.

У серпні 2015 року наказом Генерального прокуро-
ра України була створена військова прокуратура 
сил АТО (на правах регіональної прокуратури), яку 
після завершення 30 квітня 2018 року АТО та почат-
ку операції об’єднаних сил було перейменовано на 
військову прокуратуру об’єднаних сил. До її складу 
входять військові прокуратури Харківського, Доне-
цького, Маріупольського та Луганського гарнізонів. 
За словами військового прокурора об’єднаних сил 
Олега Ціцака, наразі штат прокурорських праців-
ників налічує близько 120 осіб35.

У контексті цього звіту, серед функцій військових 
прокуратур перш за все необхідно виділити функ-
цію процесуального керівництва досудовим роз-
слідуванням військових та інших кримінальних 
правопорушень, вчинених військовослужбовцями 
військових формувань та правоохоронних органів 
України, підтримання державного обвинувачення 
у кримінальних провадженнях цієї категорії, оскар-
ження судових рішень36.

34	Лист	Слідчого	управління	ГУ	НП	в	Луганській	області	 від	
26.07.2018 р.	вих.	№	О-45зі/111/18/-2018	у	відповідь	на	запит	СЦГІ.

35	З	інтерв’ю	авторам	звіту	(24.07.2018	р.,	м.	Краматорськ).

36	Наказ	Генерального	прокурора	України	№	12-гн	від	29.08.2014	р.	
«Про	особливості	діяльності	військових	прокуратур».
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2.1. Загальна статистика злочинів

За даними звіту ГУ НП в Донецькій області, 2017 
року на території області всього до ЄРДР було вне-
сено відомості про 23227 кримінальних правопору-
шень, у т.ч. тяжких та особливо тяжких – 738737 38.

2. ОГЛЯД СТАНУ ОФІЦІЙНИХ 
 РОЗСЛІДУВАНЬ НА ПРИКЛАДІ 
 ОКРЕМИХ СПРАВ

Вид злочину Кількість Направлено
до суду

Умисні вбивства (до статистики також включено випадки природньої смерті, нещасні 
випадки, самогубства, зникнення безвісти) 1272 14

Умисне тяжке тілесне ушкодження 14 13
Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження 32 -
Умисне легке тілесне ушкодження 43 -
Побої та мордування 2 -
Катування 7 -
Незаконне позбавлення волі або викрадення людини 707 4
Порушення недоторканості житла 8 -
Крадіжки 348 -
Грабіж 41 -
Розбій 201 1
Шахрайство 52 -
Умисне знищення або пошкодження майна 425 -
Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності 87 13
Терористичний акт 108 -
Створення терористичної групи чи терористичної організації 2 -
Фінансування тероризму 2 -
Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань 1216 144
Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами 161 20
Незаконне заволодіння транспортним засобом 1413 3
Захоплення державних або громадських будівель чи споруд 708 1
Самоправство 68 -
Самовільне залишення військової частини або місця служби 71 27

За даними слідчого управління ГУ НП в Донецькій 
області39, за період з 01.04.2014 р. по 30.06.2018 р. до 
ЄРДР внесено відомості про 7341 кримінальне право-
порушення з відміткою «Правопорушення, пов’язане 
з проведенням антитерористичної операції», з яких 
розкрито 245 злочинів. 

Серед них:

37	Звіт	про	діяльність	ГУНП	в	Донецькій	області	за	2017	р.//ГУ	НП	в	
Донецькій	області.	–	Режим	доступу:	https://dn.npu.gov.ua/activity/
zviti/richni-zviti/.

38	Звіт	про	діяльність	ГУНП	в	Луганській	області	за	2017	р.	у	загальному	
доступі	відсутній:		https://lg.npu.gov.ua/activity/zviti/richni-zviti/.

39	Лист	Слідчого	управління	ГУ	НП	в	Донецькій	області	від	26.07.2018 р.	
вих.	№	44зі/20/02-2018	у	відповідь	на	запит	СЦГІ.
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Поряд з цим, у березні 2018 року начальник органі-
заційно-методичного відділу Управління карного 
розшуку ГУ НП в Донецькій області Денис Прядкін 
повідомляв трохи іншу статистику, а саме, що за 4 
роки слідчими підрозділами поліції Донецької об-
ласті було зареєстровано 3243 злочини, вчинені на 
окупованій території, з яких розкрито 122 злочини40. 

Звертає на себе увагу надмірна завантаженість слід-
чих підрозділів поліції. Так, за 12 місяців 2017 року в 
провадженні слідчих ГУ НП в Донецькій області пе-
ребувало 143 тис. кримінальних проваджень, що на 
2,7% більше, ніж за аналогічний період 2016 року41.

Водночас з відміткою «Правопорушення, пов’язане 
з проведенням антитерористичної операції», 2017 
року в провадженні слідчих перебувало 6907 кри-
мінальних проваджень, а в першому півріччі 2018 
року – 6371 провадження42.

У середньому на одного слідчого 2017 року припа-
дало 1,2 кримінальних провадження відповідної 
категорії або 15 проваджень на рік. У першому пів-
річчі 2018 року на одного слідчого припадало вже 
2,4 таких провадження або 14,7 – на півріччя43.

За словами заступника начальника Слідчого управ-
ління ГУ НП в Донецькій області Діни Лук’янчук, 
загалом один слідчий розслідує одночасно в серед-
ньому близько 300 кримінальних проваджень різних 
категорій44.
За даними ГУ НП в Луганській області, 2017 року на 
території області всього до ЄРДР внесено відомості 
про 16616 кримінальних правопорушень, у т.ч. тяж-
ких та особливо тяжких – 679345.

Загальна кількість кримінальних правопорушень 
(к/п), учинених на окупованій території Луган-
ської області за період з квітня 2014 року – перше 
півріччя 2018 року46: 

40	«За	чотири	роки	поліцейські	Донеччини	розкрили	122	злочини,	
які	були	вчинені	на	окупованій	території».	–	Джерело:	http://police.
dn.ua/news/view/za-chotiri-roki-politsejski-donechchini-rozkrili-122-
zlochini-yaki-buli-vchineni-na-okupovanij-teritorii.

41	Звіт	про	діяльність	ГУНП	в	Донецькій	області	за	2017	р.//ГУ	НП	в	
Донецькій	області.	–	Режим	доступу:	https://dn.npu.gov.ua/activity/
zviti/richni-zviti/.

42	Лист	Слідчого	управління	ГУ	НП	в	Донецькій	області	від	26.07.2018 р.	
вих.	№	44зі/20/02-2018	у	відповідь	на	запит	СЦГІ.

43	Там	само.

44	З	інтерв’ю	авторам	звіту	(20.07.2018	р.,	м.	Маріуполь).

45	Лист	Слідчого	управління	ГУ	НП	в	Луганській	області	 від	
26.07.2018 р.	вих.	№	О-45зі/111/18/-2018	у	відповідь	на	запит	СЦГІ.

46	Там	само.

1154 к/п

778 к/п

486 к/п

201 к/п
80 к/п

з квітня
2014 р.

за 2015 р. за 2016 р. за 2017 р. за перше
півріччя
2018 р.

За окремими видами злочинів (учинені):

Вид злочину
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Умисні вбивства 79 42 27 25 14
Незаконне позбавлення 
волі 163 35 18 15 6

Крадіжки 111 91 96 25 7
Грабіж 18 9 5 - -
Розбій 138 83 9 6 -
Шахрайство 17 68 44 30 8
Створення не 
передбачених законом 
воєнізованих або 
збройних формувань

12 10 56 25 24

Незаконне заволодіння 
транспортним засобом 302 135 65 20 7

Захоплення державних 
або громадських будівель 
чи споруд

89 89 55 16 7

Кількість розкритих кримінальних правопорушень 
(к/п) з числа тих, що були вчинені на окупованій те-
риторії Луганської області за період з квітня 2014 р. – 
перше півріччя 2018 р.47:

47	Там	само.

55 к/п

24 к/п

16 к/п
19 к/п

15 к/п

з квітня
2014 р.

за 2015 р. за 2016 р. за 2017 р. за перше
півріччя
2018 р.
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За окремими видами злочинів (розкриті):

Вид злочину
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Умисні вбивства 8 - - - -
Незаконне позбавлення 
волі 6 - - - -

Умисне тяжке тілесне 
ушкодження 4 - - - -

Крадіжки 1 1 1 1 1
Грабіж 5 - - - -
Розбій 7 2 - - -
Шахрайство 5 1 - 1 -
Створення не 
передбачених законом 
воєнізованих або 
збройних формувань

5 16 12 11 14

Незаконне заволодіння 
транспортним засобом 2 - - - -

Планування, підготовка, 
розв’язування та ведення 
агресивної війни

- 1 3 4 -

Кількість кримінальних проваджень, які перебували 
у провадженні слідчих ГУ НП в Луганській області48:

Рік Загальна 
кількість

Вчинені
на окупованій 

території
2017 р. 66175 2254
Перше півріччя 2018 р. 60632 2314
Середнє навантаження на 
одного слідчого в першому 
півріччі 2018 р.

241,5 кримінальне 
провадження 

2.2. Зниклі безвісти

Під терміном «особа, що зникла безвісти» зазвичай 
розуміють людину, місцезнаходження якої не відоме 
її родичам і/або яка, на підставі достовірної інфор-
мації, була оголошена, відповідно до національного 
законодавства, зниклою у зв’язку з міжнародним або 
неміжнародним збройним конфліктом, ситуацією 
насильства або заворушень всередині країни, сти-
хійними лихами, або у зв’язку з будь-якою іншою 
ситуацією, яка може зажадати втручання компетент-
ного державного органу49.

Станом на березень 2018 року, за даними Між-
народного комітету Червоного Хреста, з почат-
ку конфлікту на Донбасі зникли безвісти по-
над 1500 осіб, близько 1000 тіл залишаються не 
ідентифікованими. Близько 50% з усіх безвісти 

48	Лист	Слідчого	управління	ГУ	НП	в	Луганській	області	 від	
26.07.2018 р.	вих.	№	О-45зі/111/18/-2018	у	відповідь	на	запит	СЦГІ.

49	Керівні	принципи/Модельний	закон	Про	зниклих	безвісти	осіб.	–	
Режим	доступу:	https://www.icrc.org/rus/assets/files/other/missing.
pdf.	

зниклих – військовослужбовці, друга половина – ци-
вільні особи. 95% з усієї кількості – чоловіки, середній 
вік яких близько 40 років50.

Частина з цих осіб стали жертвами насильницьких 
зникнень.

Стаття 2 Міжнародної конвенції про захист усіх 
осіб від насильницьких зникнень (м. Нью-Йорк, 
20.12.2006 р.) визначає насильницьке зникнення як 
арешт, затримання, викрадення чи позбавлення волі 
в будь-якій іншій формі представниками держави 
чи особами або групами осіб, які діють із дозволу, 
за підтримки чи за згодою держави, за подальшої 
відмови визнати факт позбавлення волі або при-
ховування даних про долю чи місцезнаходження 
зниклої особи, унаслідок чого цю особу залишено 
без захисту закону.

Будь-який акт насильницького зникнення є образою 
людської гідності. Він засуджується як заперечення 
цілей Статуту ООН та як серйозне і кричуще пору-
шення прав людини й основних свобод, проголоше-
них у Загальній декларації прав людини та підтвер-
джених і розвинених у міжнародних документах, які 
стосуються цієї галузі (ст. 1 Декларації про захист 
усіх осіб від насильницького зникнення).

ПАРЄ у Резолюції 2067 (2015) «Зниклі особи під час 
конфлікту в Україні» закликала «Україну, Російську 
Федерацію і сепаратистські групи, що контролю-
ють окуповані території Донецької та Луганської 
областей» забезпечити ефективне реагування, тобто 
розслідування та надання підтримки родинам у всіх 
випадках, щодо яких є повідомлення про зниклих 
безвісти осіб, відповідно до міжнародного гумані-
тарного права (п. 6.1. Резолюції).

Результати дослідження матеріалів окремих досудо-
вих розслідувань свідчать про те, що насильницькі 
зникнення під час збройного конфлікту на сході 
України зазвичай попередньо кваліфікуються та 
розслідуються органами досудового розслідування 
за ч. ч. 1, 2 або 3 ст. 146 КК України як незаконне поз-
бавлення волі або викрадення людини, що, залежно 
від наявності або відсутності кваліфікуючих ознак (з 
корисливих мотивів, вчинене групою осіб та інше), є 
злочином середньої тяжкості або тяжким злочином.

Іноді розслідування одразу розпочинаються за ч. 
1 ст. 115 КК України як умисне вбивство (особливо 
тяжкий злочин), з подальшою перекваліфікацією 
на відповідну частину ст. 146 КК України у випадку 
встановлення місцезнаходження людини.

12.07.2018 р. ВРУ було прийнято Закон України «Про 
правовий статус осіб, зниклих безвісти». У розумінні 

50	«З	початку	конфлікту	на	Донбасі	зникли	понад	півтори	тисячі	
осіб».	–	Режим	доступу:	https://ua.korrespondent.net/world/
worldabus/3948230-z-pochatku-konfliktu-na-donbasi-znykly-ponad-
pivtory-tysiachi-osib.
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цього закону, «особа, що зникла безвісти», – це фі-
зична особа, стосовно якої немає відомостей про 
місце її перебування на момент подання заявником 
заяви про її розшук.

2.2.1. Насильницькі зникнення цивільних осіб

Міжнародне гуманітарне право визнає цивільною 
особою будь-яку особу, що не належить до складу 
збройних сил сторони в конфлікті.

Римський статут51 визначає насильницькі зникнен-
ня людей, коли вони вчиняються в рамках широко-
масштабного або систематичного нападу на будь-
яких цивільних осіб, якщо такий напад вчиняється 
свідомо, – злочином проти людяності (Римський 
статут, ст. 7 (1) (і)52). 

Справа Сидоренка53

2014 року село, у якому мешкав Сергій Сидоренко 
(Тельманівський район, Донецька обл.), опинилося 
поблизу лінії зіткнення. За наявною інформацією, 
станом на жовтень 2014 року село перебувало під 
контролем ЗСУ.

23 жовтня Сергій випасав худобу на краю села. 
Близько 11 год. дня він був затриманий особами в 
камуфльованому одязі та відвезений у невідомому 
напрямку.

Батькові Сергія Петрові Анатолійовичу власними 
силами вдалося з’ясувати, що Сергія затримала одна 
з розвідувальних груп ЗСУ у складі військовослуж-
бовців (ОСОБА_1) і (ОСОБА_2). Їхній командир, 
полковник (ОСОБА_3), в усній розмові особисто 
підтвердив йому факт затримання сина та повідо-
мив, що Сергій втік під час руху автомобіля. У по-
дальшому військовослужбовець (ОСОБА_1) також в 
усній розмові з Петром Анатолійовичем підтвердив 
слова полковника (ОСОБА_3).

27 жовтня, за заявою Петра Анатолійовича, поліція 
розпочала досудове розслідування за фактом неза-
конного позбавлення волі або викрадення людини 
(ст. 146 КК України). Він був допитаний у якості 
потерпілого.

У квітні 2015 року слідче управління обласної полі-
ції, у відповідь на його письмову заяву, повідомило 

про те, що проводяться слідчі (розшукові) дії, спря-
мовані на встановлення місцезнаходження Сергія.

28 квітня 2015 року, намагаючись з’ясувати зміст та 
характер слідчих (розшукових) дій, Петро Анатолі-
йович особисто звернувся до слідчого з письмовим 
клопотанням про надання для ознайомлення ма-
теріалів досудового розслідування, але доступу до 
матеріалів так і не отримав.

Станом на сьогодні у Петра Анатолійовича відсутня 
інформація про допит слідчим полковника (ОСО-
БА_3) та військовослужбовців (ОСОБА_1) і (ОСО-
БА_2), на яких він вказував у своїй заяві про вчине-
ний злочин та під час допиту в якості потерпілого.

Місцезнаходження Сергія не встановлено.

Справа Луганського54

У серпні 2014 року урядові сили на нетривалий час 
відновили контроль над частиною адміністративної 
території Жовтневого району м. Луганськ (перед-
містя).

З відкритих публічних джерел інформації відомо, 
що станом на серпень 2014 року свої позиції на від-
повідній території займав один з українських ба-
тальйонів територіальної оборони.

18 серпня Олексій Луганський, разом зі своїм при-
ятелем Володимиром (обидва були цивільними 
особами), пішов із дому в селищі N. та додому не 
повернувся. З ранку наступного дня батько Олек-
сія Микола Анатолійович розпочав пошуки свого 
молодшого сина.

У процесі пошуків йому вдалося з’ясувати, що сина 
разом з Володимиром затримали в одному з бу-
динків у селищі, про що свідчила обстановка цього 
будинку (розбите вікно, сліди обшуку в будинку). 
Наступного дня після зникнення сина та повторно 
20 серпня чоловік спілкувався з працівником міліції 
на ім’я (ОСОБА_1), який в усній розмові визнав, що 
18 серпня саме він проводив затримання Олексія, 
який у подальшому нібито втік із місця утримання 
в невідомому напрямку. Таку саму інформацію Ми-
колі Анатолійовичу в усній розмові надав військо-
вослужбовець батальйону територіальної оборони. 
Трохи пізніше Микола Анатолійович дізнався, що 17 
серпня озброєні особи у смт. Новопсков Луганської 
області затримали його старшого сина Михайла ра-
зом із двома його товаришами. Михайла тримали 
близько 2 діб в одному із сіл Новоайдарського райо-
ну, після чого відпустили, не повідомивши причин 
затримання. Характер питань під час проведеного в 
місці утримання допиту вказував на те, що Михайла 
підозрювали в участі у діяльності НЗФ.

51	Римський	статут	міжнародного	кримінального	суду,	Рим,	17	
липня	1998	р.	Міжнародний	кримінальний	суд	(Гаага,	Нідерладни) –	
постійний	орган,	уповноважений	здійснювати	юрисдикцію	щодо	
осіб,	відповідальних	за	найсерйозніші	злочини,	що	викликають	
стурбованість	міжнародного	співтовариства	(злочин	геноциду,	
злочини	проти	людяності,	воєнні	злочини	та	злочин	агресії).

52	Римський	статут	міжнародного	кримінального	суду,	Рим,	17	
липня	1998	р.	–	Режим	доступу:	http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/995_588.

53	Ім’я	(прізвище,	власне	ім’я,	по	батькові)	потерпілого	та	імена	інших	
учасників	подій	змінено.

54	Ім’я	(прізвище,	власне	ім’я,	по	батькові)	потерпілого	та	імена	інших	
учасників	подій	змінено.
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Потерпілий Микола Анатолійович: «Коли відпусти-
ли товариша мого сина, Володимира, він розповів мені, 
що 18 серпня вони удвох прийшли до будинку, де виявили 
озброєних людей у балаклавах, без розпізнавальних знаків, 
що пересувалися на легковому автомобілі з номерним 
знаком, заклеєним стрічкою з українським прапором. 
Їм одразу завдали по декілька ударів, а на голову надягли 
мішки. Мого сина на легковому автомобілі відвезли у 
невідомому напрямку, після чого Володимир його більше 
не бачив. Самого Володимира спочатку одну ніч тримали 
в підвалі приватного будинку в цьому самому селищі, де, 
шляхом застосування фізичного насильства, змушували 
зізнатися в коригуванні вогню за завданням сепаратистів, 
потім відвезли до військових [куди саме – йому не відомо 
– прим. авт.], а ще через деякий час – [імовірно – прим. 
авт.] до відділу СБУ в м. Лисичанськ. Після допиту у 
відділі СБУ55 Володимира відпустили. Увесь цей час Во-
лодимир перебував з мішком на голові, а тому не бачив 
людей, які його утримували та проводили допити. Ці 
події завдали Володимиру істотної психологічної трав-
ми. Він сильно наляканий. Я впевнений у тому, що він не 
розповідає до кінця всі відомі йому обставини тих подій, 
тому що чогось боїться».

Офіційне розслідування обставин зникнення Олек-
сія та Володимира було розпочато Сєвєродонецьким 
відділом поліції у серпні 2014 року за заявою батька 
Олексія – потерпілого Миколи Анатолійовича.

Лише на третій місяць після початку розслідуван-
ня слідчим було складено план розслідування. За-
плановані слідчі (розшукові) дії виглядали досить 
формально.

Так, першочерговою слідчою дією було визначено 
провести додатковий допит потерпілого Миколи 
Анатолійовича (із приводу наявності в нього інфор-
мації щодо місцезнаходження зниклих осіб). Для 
цього працівникам оперативного підрозділу поліції 
було доручено розшукати потерпілого.

Натомість у матеріалах досудового розслідування 
відсутні відомості про те, чи доручав слідчий пра-
цівникам оперативного підрозділу провести розшук 
власне самих зниклих осіб (у тому числі достовірно 
не відомо, чи заводилася відповідна оперативно-роз-
шукова справа).

Протягом 2014–2017 рр., незважаючи на відсутність 
будь-якого прогресу в розслідуванні, прокурором 
лише тричі надавалися вказівки слідчому щодо 
проведення слідчих (розшукових) дій (виконання 
своїх вказівок прокурор належним чином не кон-
тролював). Надані вказівки були виконані слідчим 
лише частково.

У вказівках, серед іншого, прокурор звертав ува-
гу слідчого на необхідність встановлення місця 

дислокації батальйону територіальної оборони. По-
при те, що навіть публічні джерела (зокрема мережа 
Інтернет) містять велику кількість інформації про 
батальйон, слідчими так і не було офіційно вста-
новлено його місцезнаходження. Так само слідство 
мало складнощі із встановленням місцезнаходжен-
ня одного з командирів цього батальйону, хоча ті 
самі публічні джерела інформації містять достатню 
кількість інформації, яка дозволяє встановити його 
місце проживання та місце роботи на час розшуку.

У березні 2016 року слідчий уперше з початку про-
ведення досудового розслідування офіційно надав 
доручення оперативному підрозділу щодо встанов-
лення місцезнаходження Олексія (без визначення 
заходів, яких необхідно вжити).

На третій день після надання відповідного доручен-
ня працівник оперативного підрозділу вже звітував 
перед слідчим про те, що проведеними оператив-
но-розшуковими заходами встановити місцезнахо-
дження зниклого не виявилося можливим.

Потерпілий Микола Анатолійович: «Між днем скла-
дання доручення про проведення розшукових дій та днем 
складання рапорту про нібито їх проведення минуло лише 
два дні. Я дуже сумніваюся в тому, що які-небудь опера-
тивно-розшукові заходи за цей час взагалі проводилися».

У травні 2016 року прокурор передав кримінальне 
провадження для подальшого розслідування до слід-
чого відділу Троїцького відділення поліції (Троїць-
кий район, Луганська обл.). Це, як вбачається, лише 
ускладнило проведення подальшого розслідування 
(смт. Троїцьке розташоване на відстані близько 230 
км від місця скоєння злочину; злочин було вчине-
но на території Жовтневого району м. Луганська, 
коли частина району ще перебувала під контролем 
української влади; більшість свідків, яких необхідно 
знайти та допитати, мешкають та/або працюють 
у містах Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне (в 
агломерації міст, які є торговельно-промисловим 
центром підконтрольних уряду України районів 
Луганської області)).

На той час було вже достатньо відомостей про те, що 
затримання Олексія та Володимира ймовірніше за 
все проводили співробітники міліції, у тому числі за 
участю окремих військовослужбовців батальйону те-
риторіальної оборони. Ця версія подій потребувала 
ретельної перевірки.

Завдяки показанням кількох допитаних за напо-
ляганням Миколи Анатолійовича співробітників 
міліції (які заперечували свою причетність до затри-
мання Олексія та Володимира) вдалося встановити, 
що в день зникнення на території селища прово-
дилася спеціальна операція військових та міліції. 
Водночас через те, що допити проводилися повер-
хово, поза увагою слідчого залишилися питання 
щодо персонального складу осіб, які брали участь 55	ГУ	СБУ	в	Донецькій	та	Луганській	областях	офіційно	не	підтверджує	

факт	затримання	цієї	людини	у	серпні	2014	року.
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у спецоперації, відповідальних за її проведення ко-
мандирів, а також мети та завдання операції.

Складений слідчим новий план розслідування 
передбачав перевірку лише версії переховування 
Олексія на окупованій території Луганської області 
(причини достовірно не відомі, однак, за версією 
слідства, Олексій мав би переховуватися на окупо-
ваній території).

У процесі подальшого розслідування слідчий 
декілька разів надавав доручення працівникам 

оперативного підрозділу на встановлення місцезна-
ходження Олексія (без зазначення конкретних роз-
шукових дій, які необхідно вчинити). Кожного разу 
через деякий час працівник оперативного підрозділу 
звітував перед слідчим, що серед мешканців Троїць-
кого району не вдалося виявити осіб, причетних до 
зникнення Олексія. Нагадаємо, що смт. Троїцьке 
розташоване на відстані близько 230 км від місця 
вчинення злочину, тож станом на час проведення 
зазначених розшукових заходів не було підстав вва-
жати, що до зникнення Олексія може бути причет-
ний хтось із мешканців відповідного району.

Жовтневий
район

ЛУГАНСЬК

Троїцьке

Сєвєродонецьк

230 км

135 км

Через поганий стан автодоріг та відсутність залізниці з Троїцьким майже відсутнє транспортне сполучення.

Єдина умовно придатна для проїзду автодорога 
сполученням «Троїцьке-Сватове», яка з’єднує 
прикордонний райцентр з іншою частиною 

території України. 23.02.2018 р. 

Місце розташування Троїцького відділу поліції

23



Потерпілий Микола Анатолійович: «Наразі я са-
мостійно встановив імена та позивні не менше семи 
співробітників міліції та військових, причетних до за-
тримання мого молодшого сина. Але слідчі саботують їх 
розшук та проводять розслідування формально».

Потерпілий вважає розслідування в його справі не-
ефективним.

2.2.2. Зникнення військовослужбовців 
 за місцем служби

Військовослужбовцем є особа, яка проходить військо-
ву службу, тобто державну службу особливого харак-
теру, пов’язану з обороною України, її незалежності 
та територіальної цілісності (Закон України «Про 
військовий обов’язок і військову службу»).

Справа Чернова56

Молодший сержант Андрій Чернов з липня 2015 
року проходив службу за мобілізацією в ЗСУ на по-
саді водія-гранатометника мінометного взводу.

У червні 2016 року Андрій, за наказом командування, 
перебував у розташуванні військової частини в зоні 
відведення поблизу м. Соледар (Донецька область).

На початку червня 2016 року перестав виходити на 
зв’язок із дружиною. Три дні по тому командир зони 
відведення доповів своєму керівництву про відсут-
ність молодшого сержанта Чернова в розташуванні 
військової частини, зазначивши, що востаннє Чер-
нова нібито бачили два дні тому, під час розпивання 
спиртних напоїв з іншими військовослужбовцями. 
Зброя Андрія не зникла.

Ще через два дні командир військової частини при-
значив службове розслідування за фактом самовіль-
ного залишення військової частини Черновим, тим 
самим фактично наперед висунувши єдину версію 
про те, що його зникнення не пов’язано з проти-
правними діями третіх осіб, а метою Чернова було 
ухилитися від подальшого проходження військової 
служби.

Ще через чотири дні поліція, за заявою дружини 
Чернова, внесла відомості про вчинене кримінальне 
правопорушення до ЄРДР, попередньо кваліфіку-
вавши злочин за ч. 1 ст. 115 КК України як умисне 
вбивство.

Відсутні будь-які відомості про те, що командування 
військової частини самостійно повідомляло право-
охоронні органи про факт зникнення військово-
службовця.

Слідчим поліції було оглянуто місце дислокації вій-
ськової частини як місце ймовірного вчинення зло-
чину, дружину зниклого визнано потерпілою. Через 
6 місяців після початку досудового розслідування 
було призначено судову молекулярно-генетичну 
експертизу. Розшукові дії полягали здебільшого в пе-
ревірці відомостей по базах даних безвісти зниклих 
осіб та невпізнаних трупів, а також по інших автома-
тизованих базах даних поліції. На час ознайомлення 
потерпілої з матеріалами досудового розслідування 
в листопаді 2016 року слідчим не було надано опера-
тивним підрозділам поліції жодних інших змістов-
них доручень на проведення гласних та негласних 
розшукових дій. Особи військовослужбовців, які, 
за твердженням військового командування, нібито 
востаннє бачили зниклого під час вживанням ним 
спиртних напоїв, не встановлені та як свідки не до-
питані.

Незважаючи на те, що разом з Андрієм зник його 
мобільний телефон, негласні слідчі (розшукові) дії 
з установлення його місцезнаходження за наявною 
інформацією не проводилися.

Будь-яких об’єктивних ознак того, що Андрій дійсно 
самовільно залишив місце служби, наразі не вста-
новлено.

У рідному місті військового в нього залишилася 
дружина, двоє малолітніх дітей та батьки. На дум-
ку родичів, досудове розслідування проводиться 
неефективно.

Справа Ященка57

Молодший сержант Василь Ященко проходив вій-
ськову службу у складі ЗСУ та в липні 2015 року 
перебував поблизу населеного пункту Мар’їнка 
(Донецька область).

За свідченнями військовослужбовців, які проходили 
службу разом з ним, 27 липня, у другій половині 
дня, він пішов без зброї з місця розташування під-
розділу в невідомому напрямку і зник. Про цей факт 
командуванню доповіли лише за два тижні після 
зникнення.

12 серпня командиром військової частини було 
призначено службове розслідування. Уже в наказі 
про призначення службового розслідування було 
висунуто єдину версію події – самовільне залишення 
військової частини.

За заявою дружини про зникнення слідчим по-
ліції в серпні 2015 року були внесені відомості 
про вчинене кримінальне правопорушення до 
ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією 
за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Відсутні 

56	Ім’я	(прізвище,	власне	ім’я,	по	батькові)	потерпілого	та	імена	інших	
учасників	подій	змінено.

57	Ім’я	(прізвище,	власне	ім’я,	по	батькові)	потерпілого	та	імена	інших	
учасників	подій	змінено.
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будь-які відомості про те, що командування військо-
вої частини самостійно повідомляло правоохоронні 
органи про факт зникнення Ященка.

Досудове розслідування проводиться органом поліції 
за місцем проживання дружини Василя (м. Дніпро, 
Дніпропетровська область), яку визнано потерпілою.

Слідчі дії у справі полягали в допиті потерпілої та 
відібранні біологічних зразків у родичів для прове-
дення судової молекулярно-генетичної експертизи. 
Слідчим також здійснено спробу отримати від опе-
ратора мобільного зв’язку інформацію про дзвінки 
з мобільного телефону Ященка, але відомості про 
результат цієї слідчої дії в потерпілої відсутні.

У січні 2018 року потерпілою було подано кло-
потання про проведення допиту в якості свідків 
військовослужбовців, яким можуть бути відомі об-
ставини зникнення її чоловіка. Клопотання було 
задоволено слідчим. До сьогодні допиту фактично 
не проведено.

Родичі зниклого вважають досудове розслідування 
неефективним.

КОМЕНТАР

В обох розглянутих вище справах про насильниць-
кі зникнення цивільних осіб слідчі не розглядають 
версій причетності до зникнень представників дер-
жави чи особи або групи осіб, які діяли з дозволу, за 
підтримки чи за згодою держави, хоча в матеріалах 
справ об’єктивно цілком достатньо відомостей про те, 
що злочини могли вчинити відповідні особи. Тому 
ця версія подій потребує першочергової перевірки.

У справах про зникнення військовослужбовців за 
місцем служби окрему увагу на себе звертає те, що 
безпосередні командири, швидше за все, намагалися 
приховати факти зникнення військовослужбовців або 
не здійснювали належного контролю за особовим 
складом, що призводило до початку розслідувань із 
значною затримкою. У справі Чернова про факт його 
зникнення командуванню доповіли лише через три 
дні, а у справі Ященка – лише через два тижні після 
події (причини таких затримок достеменно не відомі). 
В обох випадках єдиною можливою причиною зник-
нення військовослужбовців командування вважало 
самовільне залишення місця розташування підрозділу 
з метою ухилитися від подальшого проходження вій-
ськової служби. Що стосується матеріалів досудових 
розслідувань поліції, то чітко сформульовані можливі 
версії подій взагалі відсутні.

2.3. Убивства

Конституція України визнає людину, її життя і здо-
ров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку 
найвищою соціальною цінністю, гарантуючи при 
цьому, що ніхто не може бути свавільно позбавле-
ний життя.

Відповідно до ст. 2 Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод, право кожного на 
життя охороняється законом.

Кримінальний кодекс України передбачає кримі-
нальну відповідальність за вбивство, тобто вмисне 
протиправне заподіяння смерті іншій людині (ст. 
115), та відносить цей злочин до категорії особливо 
тяжких.

2.3.1. Убивства цивільних осіб

Римський статут58 визначає як злочин проти лю-
дяності вбивства, коли вони вчиняються в рамках 
широкомасштабного або систематичного нападу на 
будь-яких цивільних осіб, якщо такий напад вчиня-
ється свідомо (Римський статут, ст. 7 (1) (а)).

Під час збройного конфлікту міжнародного харак-
теру вмисне убивство осіб, що перебувають під за-
хистом, становить серйозне порушення Женевських 
конвенцій від 12 серпня 1949 року. Юрисдикція МКС 
поширюється на цей воєнний злочин, зокрема коли 
його вчинено в рамках плану або політики, або за 
великомасштабного вчинення таких злочинів (Рим-
ський статут, ст. 8 (1) та ст. 8 (2) (а)).

У випадку збройного конфлікту неміжнародного 
характеру вбивство в будь-якій формі осіб, що не 
беруть активної участі у воєнних діях, становить 
серйозне порушення ст. 3, загальної для чотирьох 
Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року. Таке 
діяння вважається воєнним злочином і так само 
підпадає під юрисдикцію МКС (Римський статут, 
ст. 8 (2) (с) (і)).

Справа Бутенка59

У січні 2015 року, у вечірній час, Дмитро Бутенко, 
перебуваючи на підконтрольній уряду території 
та керуючи власним легковим автомобілем, рухав-
ся автодорогою в напрямку м. Торецька (Донецька 
область). В автомобілі перебувало ще двоє хлопців, 
один з яких був братом Дмитра. Місцевість навколо 
дороги на той час повністю контролювалася урядо-
вими військами. Хлопці поверталися з тимчасово 
окупованого м. Донецька, де працювали гірниками 
на одній з місцевих шахт60.

58	Римський	статут	міжнародного	кримінального	суду,	Рим,	17	липня	
1998	року.

59	Ім’я	(прізвище,	власне	ім’я,	по	батькові)	потерпілого	та	імена	інших	
учасників	подій	змінено.

60	До	початку	збройного	конфлікту	шахта	була	досить	прибутковою,	
а	гірники,	що	на	ній	працювали,	отримували	заробітну	плату,	яка	
за	розміром	була	вищою	за	дохід,	який	виплачувався	на	інших	по-
дібних	підприємствах	області.	Багато	гірників,	що	працювали	на	
шахті,	приїздили	щодня	на	роботу	з	інших	міст.	На	час	подій	шахта	
ще	не	була	націоналізована	владою	т.	зв.	«ДНР»	та	перебувала	під	
юрисдикцією	України.	Частина	гірників	продовжувала	працювати	та	
щодня	перетинала	лінію	зіткнення,	прямуючи	з	підконтрольної	уряду	
території	на	роботу	до	м.	Донецька	та	у	зворотному	напрямку.
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Назустріч автомобілю Дмитра рухалася колона вій-
ськової техніки, у складі якої, серед іншого, були 
новітні військові бронеавтомобілі.

Один із таких бронеавтомобілів перегородив на-
прямок руху автомобіля Дмитра. Троє військових 
(члени екіпажу бронеавтомобіля) наказали водію 
та пасажирам вийти з авто, після чого провели їх 
особистий обшук та обшук самого авто. Під час роз-
мови хлопців почали звинувачувати у причетності 
до діяльності НЗФ. Не знайшовши в автомобілі та у 
хлопців жодних підозрілих речей, військові забрали 
встановлений в автомобілі автонавігатор та, погро-
жуючи вогнепальною зброєю, наказали одному з 
хлопців, Андрію, бігти в бік лісосмуги. Одночасно 
з цим один із військових здійснив декілька пострілів 
у бік брата Дмитра, Сергія.

Самому Дмитрові наказали бігти в напрямку поля 
(в інший бік від лісосмуги), здійснюючи при цьому 
в його бік імовірно неприцільні постріли. Декілька 
прицільних пострілів було зроблено по автомобілю 
Дмитра.

Після того як військові поїхали, Дмитро та Андрій 
повернулися до автомобіля, біля якого обличчям 
униз лежав Сергій. Підійшовши ближче, хлопці по-
бачили на тілі Сергія сліди від вогнепальних пора-
нень, які виявилися смертельними61.

Досудове розслідування цих подій було розпочато 
поліцією через декілька годин після вбивства на під-
ставі повідомлення з лікарні, куди хлопці привезли 
тіло Сергія.

У якості першочергових слідчих (розшукових) дій 
поліцейські оглянули труп Сергія в лікарні, опи-
тали лікарів та хлопців, провели огляд легкового 
автомобіля Сергія, на якому зафіксували сліди від 
куль. Достовірно не відомо, чи вживалися поліцією в 
день убивства заходи, спрямовані на переслідування 
злочинців.

Огляд безпосереднього місця вбивства було прове-
дено поліцією лише наступного дня об 11 год. 00 хв. 
Водночас невідомо, чим була викликана відповідна 
затримка. За словами родини загиблого, жодних 
активних бойових дій у тій місцевості того дня не 
велося.

Лише наприкінці лютого слідчим було складено 
план слідчих (розшукових) дій. Одночасно з цим, 
поліцією було висунуто єдину версію, згідно якої 
вбивство було вчинено «на ґрунті раптово виниклих 
неприязних відносин військовослужбовцями ЗСУ або од-
ного з батальйонів територіальної оборони», що пере-
бували того дня у відповідній місцевості.

Протягом лютого 2015–серпня 2016 рр. слідчим не-
одноразово направлялися запити на адресу штабу 
АТО та різних структур ЗСУ з метою встановлення 
найменування підрозділів, які переміщувалися ав-
тодорогою в день убивства. Запити адресатами або 
взагалі ігнорувалися, або на них надавалися повер-
хові та беззмістовні відповіді.

У той же час, співробітникам СБУ знадобилося лише 
трохи більше місяця, щоб у жовтні 2016 року надати 
слідчому, за його дорученням, вичерпну інформацію 
про найменування військового підрозділу ЗСУ, який 
у приблизний час вчинення злочину, відповідно до 
бойового розпорядження, пересувався через місце 
події злочину. Було встановлено особовий склад під-
розділу та склад військової техніки, що рухалася в 
колоні.

Ще в березні 2015 року, під час додаткового допиту, 
Дмитро повідомляв слідчому, що зможе впізнати 
марку/модель військового автомобіля, на якому пе-
ресувалися злочинці, що залишилось поза увагою 
слідчого. Тільки через 1 рік та 7 місяців (у листопаді 
2016 року) Дмитру було пред’явлено для впізнання 
декілька автомобілів, серед яких він упізнав автомо-
біль, схожий на той, на якому пересувалися злочинці.

З того часу будь-які активні слідчі (розшукові) дії 
не проводилися.

У середині 2017 року військова прокуратура у своїх 
вказівках слідчому констатувала, що досудове розслі-
дування фактично не проводиться та набуло ознак 
тяганини.

У вересні 2017 року дружина Сергія Тетяна, яку було 
визнано потерпілою від злочину, звернулася до слід-
чого з клопотанням про проведення слідчих дій, а 
саме про допит у якості свідків військовослужбовців, 
які могли бути очевидцями, а так само учасниками 
вчинення злочину. Клопотання було задоволено 
слідчим. У подальшому потерпілою подавалися слід-
чому аналогічні клопотання, які супроводжувалися 
скаргами на адресу військової прокуратури.

Разом з тим, станом на травень 2018 року допиту 
військових так і не було проведено.

Зволікання в допиті пояснюються слідчим склад-
нощами у встановленні власними силами повних 
анкетних даних та місця проживання вже колишніх 
військових.

У загиблого, крім дружини, залишилася малолітня 
дитина та батьки похилого віку.

Справа Сергійчук62

Батько Оксани, Володимир Олександрович Сер-
гійчук, попри свій похилий вік (у серпні 2014 року 

61	Виклад	обставин	події	наведено	за	версією	потерпілих	Дмитра	та	
Андрія,	які	залишилися	живими.

62	Ім’я	(прізвище,	власне	ім’я,	по	батькові)	потерпілого	та	імена	інших	
учасників	подій	змінено.
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йому було майже 86 років), брав активну участь у 
громадському житті свого села (Амвросіївський ра-
йон, Донецька обл.), був активним прихильником 
суверенітету та територіальної цілісності України, 
завжди публічно висловлював та обстоював свою 
громадянську позицію. У травні 2014 року він на-
магався перешкодити проведенню незаконного з 
точки зору українського законодавства референдуму 
в селі: активно агітував односельчан не голосувати 
на псевдореферендумі, публічно засуджував при-
сутність на незаконно створеній дільниці для голо-
сування озброєних людей.

У серпні 2014 року брат Оксани Євген Володимиро-
вич, побоюючись за життя та здоров’я батька, поїхав 
до села, щоб забрати його до Києва. Поїздка співпала 
з початком боїв за Іловайськ (близько 20 км від села). 
У певний момент раптово припинилося транспортне 
сполучення, тому вони не змогли вчасно виїхати із 
села.

З публічних джерел інформації відомо, що 24 серп-
ня 2014 року на територію Амвросіївського району 
з боку кордону з Російською Федерацією зайшли 
регулярні російські війська.

Згодом Оксана дізналася (на той час вона проживала 
в Київській області), що в ніч з 1 на 2 вересня 2014 
року її батька та брата вбили у їхній власній квартирі.

Потерпіла Оксана: «Я спілкувалася з братом та бать-
ком кілька разів телефоном. Мобільний зв’язок був част-
ково наявний. Вони розповідали мені, що окремі групи 
російських військових стоять у самому селі та неподалік 
нього. Батько неодноразово ходив спілкуватися з військо-
вими. Зазвичай під час цього спілкування він вимагав від 
них залишити територію України та публічно засуджу-
вав збройну агресію Росії. […] Тіло брата знайшли біля 
вхідних дверей (двері були відчинені), а тіло батька – у 
спальні. Викликали міліцію з райцентру. Міліція відмови-
лася приїхати, оскільки йшли бойові дії. Утім, фактично 
міліції на той час уже не було. Через високу температуру 
повітря в міліції телефоном порадили просто поховати 
тіла. Сусіди самостійно здійснили поховання. Більше 
мені нічого не розповідали, хоча я припускаю, що сусідам 
навіть відомо, хто саме скоїв злочин. Але вони бояться 
розповідати».

Відомості про вчинений злочин було внесено до 
ЄРДР лише через 10 днів після дзвінка Оксани до 
обласного управління міліції в Маріуполі (згідно ра-
порту працівника міліції – 15 жовтня). Майже через 
місяць після цього слідчий направив прокурору по-
відомлення про початок досудового розслідування.

Звертає на себе увагу той факт, що зі змісту вида-
ного згодом витягу з ЄРДР вбачається, що злочин 
нібито було виявлено працівниками міліції за їхніми 
власними матеріалами 25 жовтня, та в той же день 
відомості про нього було внесено до ЄРДР. Водночас 
зазначено, що звернення Оксани надійшло 2 вересня. 
Сама Оксана, через свій шоковий стан, не пам’ятає, 

коли саме вона телефонувала до міліції. Не виклю-
чає, що дзвінків було декілька.

З початку лютого 2015 року кримінальне проваджен-
ня розслідується слідчими СВ Мангушського відді-
лення поліції (м. Мангуш, Донецька обл.).

Перше доручення слідчого працівникам оператив-
ного підрозділу про проведення слідчих (розшуко-
вих) дій було складено більш ніж через три місяці 
після початку досудового розслідування. Воно мі-
стило вимоги загального характеру про необхідність 
встановлення злочинців.

Наступним своїм дорученням слідчий зобов’язав 
працівників оперативного підрозділу за місцем про-
живання Оксани (Київська область) допитати її в 
якості потерпілої, встановити особи сусідів загиблих, 
допитавши їх як свідків, а також вжити «заходів щодо 
встановлення осіб, які скоїли злочин». З огляду на 
вчинення злочину на території Донецької області, 
наперед було зрозуміло, що таке доручення в Ки-
ївській області виконати неможливо (за винятком 
допиту Оксани).

У березні 2016 року прокурор надав слідчому вказів-
ки, у яких констатував, що жодних слідчих дій у рам-
ках провадження не виконано, план розслідування 
відсутній, Оксану в якості потерпілої не допитано, 
виконання працівниками оперативного підрозді-
лу доручень на проведення слідчих (розшукових) 
дій слідчим не контролюється. Водночас прокурор 
у подальшому, імовірно, теж належним чином не 
проконтролював виконання слідчим вказівок щодо 
проведення слідчих дій, бо ці вказівки прокурора 
повністю так і не були виконані.

У вересні 2016 року Оксана самостійно подала пись-
мову заяву до поліції про залучення її до проваджен-
ня як потерпілої. Через два місяці після цього слід-
чий своїм листом проінформував її про необхідність 
особисто з’явитися до поліції (в м. Мангуш на півдні 
Донецької області) і направив їй пам’ятку про права 
та обов’язки потерпілого (тривалість поїздки в один 
бік потягом сполученням «Київ–Маріуполь» триває 
близько 18 годин). Одночасно слідчий повідомляв, 
що в рамках розслідування було проведено «низку 
слідчих дій», хоча матеріали досудового розслідуван-
ня не містять жодних даних про будь-які слідчі дії.

2.3.2. Убивства військових за місцем служби,  
 не пов’язані з їхньою безпосередньою 
 участю в бойових діях

Справа Удовенка63

Станом на липень 2016 року прапорщик Руслан 
Удовенко проходив військову службу у складі ЗСУ. 

63	Ім’я	(прізвище,	власне	ім’я,	по	батькові)	потерпілого	та	імена	інших	
учасників	подій	змінено.
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Військовий підрозділ Руслана у цей час дислокувався 
поблизу лінії розмежування в Донецькій області.

Одного дня його, з вогнепальним пораненням голо-
ви, ще живого виявили в кімнаті відпочинку това-
риші по службі. Руслан помер дорогою до лікарні в 
кареті «швидкої допомоги».

Досудове розслідування було розпочато того ж дня 
з огляду місця події.

Як виявилося пізніше, опис місця події у протоколі 
огляду було зроблено поверхово, без урахування 
ступеня складності вчиненого злочину, без залучен-
ня спеціаліста-криміналіста. Сам протокол огляду 
містив численні недоліки, зокрема до нього не були 
додані фотографії місця огляду, план/схема огля-
ду із зображенням місця розташування ще живого 
Руслана з вогнепальним пораненням та пози його 
тіла відносно навколишніх предметів, конкретного 
місця виявлення/вилучення пістолету (кулі/гільзи), 
із зазначенням результатів вимірювань відстані між 
предметами та тілом тощо.

Потерпіла Ольга (дружина Руслана): «У поліції в 
усній розмові мені сказали, що фотографії з огляду місця 
події насправді є, і вони просто не долучені до матеріалів 
кримінального провадження. Начебто вони зберігаються 
на мобільному телефоні слідчого, який оглядав місце події. 
Мені тоді пообіцяли, що їх обов’язкового знайдуть та 
долучать до протоколу. У подальшому чи то цей слідчий 
звільнився, чи то він загубив телефон… Фотографій так 
і не змогли знайти».

Слідчі (розшукові) дії обмежилися допитом трьох 
військовослужбовців (двоє з яких мешкали разом із 
Русланом в одній кімнаті), призначенням судово-ме-
дичної експертизи (із загальними питаннями про 
причину смерті) та судової балістичної експертизи 
(з питанням про те, чи стріляна вилучена на місці 
події куля з вилученого там же пістолета).

Залучення Ольги (дружини Руслана) до участі у 
кримінальному провадженні в якості потерпілої 
відбулося лише через півроку після вчинення зло-
чину, а її допит у відповідному статусі – ще більш 
ніж через 6 місяців.

З самого початку розслідування слідством було вису-
нуто єдину версію події – самогубство. Саме з таким 
формулюванням до ЄРДР було внесено відомості 
про кримінальне правопорушення. Інші версії по-
дії – зокрема, версії умисного вбивства чи вбивства 
з необережності, порушення правил поводження зі 
зброєю тощо – слідством не перевірялися. На фор-
мальне ставлення правоохоронців до розслідування 
цієї справи наочно вказує та обставина, що під час 
внесення відомостей про кримінальне правопору-
шення до ЄРДР та в багатьох наступних процесу-
альних документах (у тому числі в постановах про 
призначення експертиз, які містять вихідні дані для 

їх проведення) слідчими неуважно вказувалося на 
те, що в кімнаті було виявлено труп Руслана, – у 
той час, коли Руслан, перебуваючи в кімнаті, був ще 
живий, та помер лише в кареті «швидкої допомоги» 
на шляху до лікарні.

Потерпіла Ольга: «Через два-три дні в чоловіка мала 
б бути відпустка. Ми разом з дітьми збиралися їхати 
на море. Напередодні я розмовляла з ним телефоном. 
Обговорювали деталі відпустки. Він не здавався чимось 
стурбованим, був у нормальному настрої. Взагалі в ньо-
го був стійкий до будь-яких проблем характер. Він був 
професійним військовим та вже багато років служив в 
армії. Колись брав участь у миротворчих місіях ООН за 
кордоном. Я категорично виключаю версію самогубства».

Починаючи з січня 2017 року потерпіла через свого 
адвоката не менше семи разів зверталася до слід-
чого з письмовими клопотаннями про проведення 
слідчих дій, зокрема про повторний допит свідків, 
у показаннях яких містилися істотні суперечності, 
про проведення слідчого експерименту на місці події 
за участю спеціаліста з балістичної експертизи для 
перевірки суперечливих показань одного зі свідків, 
про огляд мобільного телефону Руслана, про повтор-
ний огляд місця події та призначення додаткової 
комплексної судово-медичної та криміналістичної 
експертиз (у тому числі з питаннями щодо дистанції 
пострілу, спроможності Руслана в заданих умовах 
завдати самому собі вогнепального поранення).

Перше клопотання потерпілої було задоволено ще у 
квітні 2017 року. Слідчий прийняв рішення провести 
відповідні слідчі дії.

Разом з тим, станом на травень 2018 року жодної 
слідчої дії, про які йшла мова у клопотаннях потер-
пілої та постановах слідчого про їх задоволення, так 
і не було проведено (виняток – допит потерпілої).

Клопотання потерпілої супроводжувалися скаргами 
на адресу військового прокурора, який здійснює про-
цесуальне керівництво досудовим розслідуванням. 
Таких скарг потерпіла подала також не менше семи. 
В одному зі своїх листів на адресу потерпілої проку-
рор констатував той факт, що «досудове розслідування 
проводиться неефективно, безсистемно, безпланово та 
набуло ознак тяганини».

Не менше двох разів прокурором надавалися слідчо-
му вказівки щодо проведення окремих слідчих дій, 
які були виконані лише частково. З цього вбачається, 
що виконання своїх вказівок прокурор належним 
чином не контролював.

У вересні 2017 року слідчим було призначено по-
смертну комплексну психолого-психіатричну екс-
пертизу з метою з’ясувати питання схильності Рус-
лана до самогубства. З цього часу було остаточно 
припинено виконання будь-яких подальших слідчих 
дій, хоча, відповідно до чинного кримінального про-
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цесуального законодавства України, призначення 
експертизи не є підставою для зупинення досудового 
розслідування та не звільняє слідчого від обов’яз-
ку виконувати інші слідчі (розшукові) дії за час її 
проведення. Станом на травень 2018 року висновок 
експерта був відсутній (експертиза триває).

Декілька нових скарг потерпілої щодо порушення 
слідчим розумних строків проведення слідчих дій 
та щодо неприпустимості зупинення досудового 
розслідування призвели лише до того, що слідчим, 
на виконання вказівок прокурора, було прийнято 
рішення провести повторний допит раніше вже до-
питаних свідків. Станом на травень 2018 року пов-
торного допиту свідків не проведено.

В одному з листів слідчого у відповідь на клопотан-
ня потерпілої непроведення окремих слідчих дій 
(зокрема, повторного огляду місця події та слідчого 
експерименту) виправдовувалося необхідністю отри-
мувати для цього дозвіл від керівництва військової 
частини, що потребує певного часу. Проте достовір-
но не відомо, чи звертався слідчий до відповідаль-
ного військового командування з проханням надати 
такий дозвіл, та яку відповідь отримав.

Наразі будь-який прогрес у розслідуванні справи 
відсутній.

У Руслана залишилася дружина та двоє малолітніх 
дітей.

Справа Бондаренка64

З початком збройного конфлікту на сході України 
Олександр Бондаренко був змушений разом із ро-
диною залишити рідний Луганськ. З 2014 року брав 
участь у бойових діях. Станом на кінець 2015 року 
проходив службу у ЗСУ та перебував у складі свого 
підрозділу у м. Краматорськ (Донецька область).

2 січня 2016 року він мав виконувати бойове завдан-
ня в зоні проведення АТО.

Увечері 1 січня до чергової частини відділу місцевої 
поліції від чергового ВСП надійшло повідомлення 
про те, що в розташуванні підрозділу виявлено труп 
Олександра з ознаками насильницької смерті.

2 січня слідчим було внесено відомості про вчинене 
кримінальне правопорушення до ЄРДР та розпочато 
досудове розслідування.

Проведена у справі судово-медична експертиза тру-
па Б. встановила, що його смерть настала від вог-
непального кульового сліпого поранення грудної 
клітини та пов’язаних з ним ускладнень. Водночас 

судово-медичний експерт виявив на трупі сліди, що 
могли утворитися внаслідок застосування електро-
шокера.

Призначена слідчим судово-балістична експертиза 
показала, що куля, вилучена з трупа Олександра, 
як і гільза, знайдена на місці вчинення злочину, 
стріляні не з того пістолету, який було виявлено на 
місці пригоди.

Незважаючи на ці та деякі інші факти, на думку по-
терпілої (дружини Олександра), слідство з самого 
початку ведеться однобоко, на користь версії про 
самогубство.

Зокрема, під час допиту в якості свідків військо-
вослужбовців відповідного підрозділу слідчим 
ставилися питання, здебільшого спрямовані на від-
працювання версії самогубства. Показання свідків 
у протоколах допитів відтворені слідчим майже 
ідентично, що може вказувати на бажання слідчого 
максимально адаптувати їх під певну версію подій. 
Замість характерних для розслідування вмисного 
убивства криміналістичних експертиз, слідчим при-
значалася посмертна судова психолого-психіатрична 
експертиза для встановлення схильності Олександра 
до самогубства. Крім цього, немає відомостей про 
те, що під час розслідування слідчим проводилися 
слідчі (розшукові) дії, спрямовані на з’ясування об-
ставин застосування до Олександра електрошокера.

У березні 2016 року військова прокуратура знайшла 
суттєві недоліки в розслідуванні, серед яких було і 
вищевказане питання стосовно можливого застосу-
вання електрошокера, однак ці недоліки не було 
усунуто.

Станом на квітень 2018 року матеріали досудового 
розслідування з достовірно не відомих причин було 
засекречено.

У Олександра залишилася дружина та троє дітей. Ро-
дина вважає досудове розслідування неефективним.

Справа Макаренка65

Молодший сержант Віталій Макаренко був закли-
каний до лав ЗСУ під час першої хвилі мобілізації в 
березні 2014 року. Служив на Донецькому напрямку, 
мав поранення.

Станом на березень 2015 року військовий підрозділ 
Віталія мав дислокацію у Дніпропетровській області.

28 березня в розташуванні підрозділу було виявлено 
труп Віталія. Труп знайшли у військовому наметі, 
прив’язаний до стовпа, зі зв’язаними пластиковим 
шнуром руками й ногами, із кляпом у роті.

64		Ім’я	(прізвище,	власне	ім’я,	по	батькові)	потерпілого	та	імена	
інших	учасників	подій	змінено.

65	Ім’я	(прізвище,	власне	ім’я,	по	батькові)	потерпілого	та	імена	інших	
учасників	подій	змінено.
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Того самого дня поліцією були внесені відомості до 
ЄРДР із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 
1 ст. 115 КК України (умисне вбивство), але у фабулі 
справи зазначено, що Віталій раптово помер (ознаки 
насильницької смерті відсутні).

Проведена у справі судово-медична експертиза вста-
новила, що смерть Віталія настала від гострої коро-
нарної недостатності на тлі алкогольного сп’яніння. 
Серед тілесних ушкоджень на тілі були виявлені 
садна на губах та щоках, а також крововиливи на 
слизових оболонках губ, що, за висновком експерта, 
могли виникнути від дії тупих твердих предметів або 
під час удару об них незадовго до смерті.

Після допиту декількох осіб у якості свідків слідчий 
у червні кримінальне провадження закрив у зв’язку 
з відсутністю, на його переконання, події злочину. У 
липні прокурор скасував постанову слідчого та вка-
зав на недоліки слідства, його поверховий характер.

За неофіційною версією подій, Віталій перебував у 
стані алкогольного сп’яніння та вчиняв хуліганські 
дії, а тому з «виховною метою» був прив’язаний до 
стовпа.

Родичі Віталія в цю версію не вірять. Складена на 
Віталія його командиром службова характеристика 
відзначає, що він за характером був спокійним та 
врівноваженим, дисциплінованим, за час служби 
зарекомендував себе лише з позитивного боку.

За час досудового розслідування слідчий так і не 
провів слідчих (розшукових) дій, спрямованих на 
встановлення того, хто саме та чому прив’язав Віталія 
до стовпа. Не перевіряється версія заподіяння смерті 
через необережність, так само не відпрацьовується 
версія застосування до Віталія нестатутних заходів 
впливу, що становить військовий злочин.

Родина вважає досудове розслідування неефектив-
ним.

Справа Гришина

У травні 2014 року поблизу м. Слов’янська (Донецька 
обл.) не встановленими наразі особами із застосуван-
ням зброї було збито вертоліт ЗСУ, на якому, серед 
членів екіпажу66, з високою ймовірністю перебував 
Ігор Гришин, рідний брат Ірини.

Того самого дня на місці падіння вертольоту було 
знайдено два трупи членів екіпажу67, а наступного 
дня – фрагменти біологічних останків, імовірно, ін-
ших членів екіпажу.

Проведена молекулярно-генетична експертиза вста-
новила, що окремі фрагменти вилучених біологіч-
них останків з високою ймовірністю належать Ігорю.

Але Ірина сподівається на те, що її брат живий. Її спо-
дівання підкріплює той факт, що протягом зброй-
ного конфлікту неодноразово мали місце випадки 
помилкової ідентифікації тіл загиблих. Багато за-
питань має Ірина і до якості проведеної експертизи.

Наприкінці 2015 року пошуковою групою «Чорний 
тюльпан» на місці падіння вертольоту були виявлені 
ще одні фрагменти біологічних останків людини, 
які були передані до Слов’янського відділу поліції 
ГУ НП в Донецькій області.

Після того як даний факт став відомий Ірині, вона 
неодноразово зверталася до слідчого Слов’янського 
відділу поліції з проханням провести молекуляр-
но-генетичну експертизу за виявленими останками, 
але експертизу так і не було проведено.

Потерпіла Ірина: «Людські залишки, знайдені пошуко-
вою групою наприкінці 2015 року на місці падіння верто-
льоту, мають бути ідентифіковані. Вони можуть нале-
жати як моєму братові, так і іншій людині, а можуть 
бути взагалі не пов’язані з падінням вертольоту, а свід-
чити про якесь убивство чи інший злочин. Натомість, 
вони так і залишилися стояти на шафі в кабінеті слід-
чого, жодним чином не оформлені. Слідчий, мабуть, не 
бажаючи заводити нову справу, запевняв мене в тому, що 
ідентифікацію людських залишків буде проведено в рамках 
розслідування іншого кримінального провадження».

У лютому 2018 року Ірина звернулася на адреси 
Слов’янського відділу поліції та місцевої прокура-
тури з письмовим клопотанням про проведення 
молекулярно-генетичної експертизи (посилаючись 
при цьому на кримінальне провадження, до якого, 
за повідомленням поліції, було долучено виявлені 
фрагменти біологічних останків людини). З листа 
місцевої прокуратури у відповідь на клопотання вба-
чалося, що матеріали кримінального провадження 
були передані для подальшого розслідування слід-
чим СБУ. У свою чергу, слідчий СБУ, у відповідь на 
клопотання Ірини, повідомив, що в матеріалах зга-
дуваного нею кримінального провадження відсутні 
будь-які відомості про загибель людей.

У квітні 2018 року прокурор Ізюмської місцевої про-
куратури, у відповідь на клопотання Ірини, повідом-
ляв про те, що підстав для витребування людських 
залишків зі Слов’янського відділу поліції та прове-
дення по них молекулярно-генетичної експертизи 
немає, тому що раніше вже проведеною експертизою 
встановлено, що серед загиблих під час падіння вер-
тольоту був її брат Ігор.

Таким чином, станом на травень 2018 року відсутні 
відомості про проведення молекулярно-генетичної 
експертизи за фрагментами біологічних останків 

66	Точна	кількість	членів	екіпажу	достовірно	не	відома.

67	Трупа	Ігоря	Гришина	серед	них	не	було.
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людини, виявленими наприкінці травня 2015 року 
на місці падіння вертольоту.

На час підготовки цього звіту Ірина звернулася із 
заявою до Слов’янського відділу поліції та місцевої 
прокуратури з вимогою надати інформацію про 
місцезнаходження цих останків.

КОМЕНТАР

У випадку вчинення вбивства на окупованій терито-
рії (справа Сергійчук) у слідчих відсутня об’єктивна 
можливість провести огляд місця події та оперативно 
провести інші першочергові слідчі (розшукові) дії. 
Натомість важко виправдати істотні прогалини та 
затримки в розслідуванні, які підривають його здат-
ність встановити винних у вбивстві цивільних осіб, 
якщо злочин було вчинено на підконтрольній тери-
торії (справа Бутенка). Водночас необхідно врахову-
вати, що співробітники поліції (міліції) 2014–2015 рр. 
часто побоювалися проводити слідчі (розшукові) дії 
проти військових, зокрема переслідувати ймовірних 
злочинців, у т.ч. з огляду на можливість застосування 
проти них вогнепальної зброї. Військовослужбов-
ці ЗСУ та добровольчих батальйонів, зі свого боку, 
мали високий ступінь недовіри до місцевої поліції 
(міліції). Це було зумовлено тим, що значна кількість 
місцевих поліцейських (на той час – міліціонерів) 
зрадили присязі та перейшли на службу до окупаці-
йної адміністрації. Відтак відносини між цими двома 
групами силовиків були доволі напруженими.

За даними Військової прокуратури об’єднаних сил68, 
у зоні відповідальності військової прокуратури сил 
АТО небойові втрати за 2017 рік склали 827 військо-
вих, з них безповоротні – 489, санітарні – 338. Основ-
ною причиною цих втрат військова прокуратура 
називає вживання алкоголю69.

Напевне, спираючись на цю сумну статистику вій-
ськової прокуратури, слідчі у справах про смерть 
військових за місцем служби (не пов’язану з їхньою 
безпосередньою участю в бойових діях) майже завж-
ди висувають єдину версію подій – самогубство. На 
доведення цієї версії спрямована більшість слідчих 
дій. Водночас належним чином не перевіряються 
версії вмисного убивства, інсценованого під само-
губство, а так само заподіяння смерті іншим військо-
вослужбовцем через необережність, застосування 
нестатутних заходів впливу, на яких частіше за все 
наполягають родичі загиблих.

Не погоджується з такою думкою військовий про-
курор об’єднаних сил Олег Ціцак. За його словами, 
ці події розслідуються надзвичайно ретельно та в 

деяких випадках навіть ретельніше за інші злочини. 
За його даними, 2017 року слідчі викрили не менше 
5-ти випадків умисних убивств, інсценованих під 
самогубства. По всіх 5-ти випадках передали обви-
нувальні акти щодо підозрюваних до суду70.

2.4. Зґвалтування71

Зґвалтування, тобто статеві зносини із застосуванням 
фізичного насильства, погрози його застосування 
або з використанням безпорадного стану потерпілої 
особи є злочином за законодавством України і тягне 
за собою кримінальну відповідальність.

У ст. 27 ІV Женевської конвенції про захист цивіль-
ного населення під час війни наголошується на 
тому, що жінки потребують особливого захисту від 
будь-якого зазіхання на їхню честь – зокрема, захисту 
від зґвалтування, примушування до проституції чи 
будь-якої іншої форми посягання на їхню мораль-
ність. Додаткові протоколи І (що стосується захисту 
жертв міжнародних збройних конфліктів) і ІІ (що 
стосується захисту жертв збройних конфліктів не-
міжнародного характеру) до Женевських конвенцій 
також містять окремі положення щодо захисту жінок 
під час збройних конфліктів.

Римський статут72 визначає як злочин проти людя-
ності зґвалтування, коли вони вчиняються в рамках 
широкомасштабного або систематичного нападу на 
будь-яких цивільних осіб, якщо такий напад вчиня-
ється свідомо (ст. 7 (1) (g)).

Під час збройного конфлікту як міжнародного, так і 
неміжнародного характеру, зґвалтування є воєнним 
злочином та становить серйозне порушення законів 
та звичаїв, застосовних до цих видів збройних кон-
фліктів у встановлених рамках міжнародного права 
(Римський статут, ст. 8 (2) (b) (xxii) та ст. 8 (2) (e) (vi)). 
Юрисдикція МКС поширюється на цей воєнний 
злочин, зокрема коли його вчинено в рамках плану 
або політики, або за великомасштабного вчинення 
таких злочинів (Римський статут, ст. 8 (1)).

ЄСПЛ розглядає зґвалтування, вчинене представни-
ком держави щодо особи, яка перебуває під вартою 
(під владою представника держави), як особливо 
тяжку та мерзенну форму жорстокого поводжен-
ня, а в певних випадках – як катування (див. рішен-
ня у справі «Айдин проти Туреччини» («Aydin v. 
Turkey»), п. 80-87).

68	До	початку	операції	об’єднаних	сил	–	Військова	прокуратура	сил	
АТО.

69	Військова	прокуратура	об’єднаних	сил.	Офіційна	сторінка	в	соці-
альній	мережі	Facebook.	–	Режим	доступу:	–	https://www.facebook.
com/1919587998282693/videos/2025824134325745/.

70	З	інтерв’ю	авторам	звіту	(24.07.2018	р.,	м.	Краматорськ).

71	Питання	гендерно-обумовленого	насильства	докладно	розгляда-
ється	у	звіті	«Війна	без	правил:	гендерно-обумовлене	насильство,	
пов’язане	зі	збройним	конфліктом	на	сході	України»/А.Альохін,	С.	
Кириченко,	А.	Кориневич	та	ін..;	за	заг.	ред.	В.	Щербаченка,	Г.	Яно-
вої/ГО	«СЦГІ».	–	К.:	ЦП	«Компринт»,	2017.	–	144	с.

72	Римський	статут	міжнародного	кримінального	суду,	Рим,	17	липня	
1998	року.
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Справа Нежданової73

Село в Луганській області, де мешкала неповнолітня 
Тетяна, з початком збройного конфлікту опинилося 
в безпосередній близькості до лінії зіткнення. Ста-
ном на літо 2016 року село перебувало під контролем 
української влади.

У липні 2016 року, у вечірній час, Тетяна погодилася 
на пропозицію раніше знайомого їй військовослуж-
бовця ЗСУ підвезти її додому. Військовослужбовець 
Євген до початку збройного конфлікту працював у 
міліції в сусідньому районі та часто бував у селі, де 
мешкала Тетяна.

Замість дому, Євген відвіз неповнолітню в лісосмугу, 
де (за версією потерпілої) запропонував їй вступити 
у статевий зв’язок, від чого вона відмовилася. Будучи 
озброєним вогнепальною зброєю та погрожуючи 
ножем, Євген примусив неповнолітню дівчину всту-
пити з ним у статеві зносини (вчинив зґвалтування).

Діставшись додому, Тетяна про все розповіла матері, 
яка негайно повідомила про це поліцію.

З неофіційних джерел інформації відомо, що вій-
ськовослужбовця не пізніше ранку наступного дня 
викликали (з огляду на відсутність відомостей про 
виклик у матеріалах справи – неофіційно) до місце-
вого відділення поліції, куди він прибув у супроводі 
двох підпорядкованих йому військовослужбовців.

У поліції Євген мав нетривалу розмову ймовірно з 
начальником відділення поліції, після чого, будучи 
озброєним та за підтримки підпорядкованих йому 
військових, фактично втік з приміщення поліції. 
Один з працівників поліції спробував завадити втечі, 
перегородивши собою напрямок руху позашляхо-
вика Євгена, однак останній віддав наказ підпоряд-
кованому йому військовослужбовцю продовжувати 
рух, чим змусив працівника поліції відступити та 
пропустити автомобіль. Зміст розмови Євгена того 
дня  зі співробітниками поліції наразі залишається 
невідомим, але, імовірніше за все, останні намага-
лися оглянути автомобіль, у якому, за свідченнями 
потерпілої, відбулося зґвалтування.

Як колишній працівник міліції, Євген, безумовно, 
мав спеціальні знання в галузі кримінального про-
цесу, володів основними прийомами та методами 
здійснення оперативно-розшукових заходів, а тому 
швидко вжив заходів щодо знищення доказів вчи-
неного ним злочину.

Прибувши до місця розташування взводу, з метою 
не допустити затримання співробітниками полі-
ції, побоюючись переслідування, Євген віддав на-
каз підпорядкованим йому військовослужбовцям 

зайняти кругову оборону та терміново спалити м’які 
частини сидінь та килими легкового автомобіля, у 
якому, за свідченнями потерпілої, відбулося зґвал-
тування. Спаливши також власний одяг, у якому він 
був під час вчинення злочину, Євген негайно при-
йняв душ (імовірно, з метою знищення можливих 
слідів злочину на власному тілі та одязі). Після цього, 
озброївшись вогнепальною зброєю та гранатою, він 
особисто зайняв оборону біля в’їзду до місця розта-
шування взводу та був готовий чинити збройний 
спротив працівникам поліції.

Поза сумнівом, можна зробити висновок про те, що 
дії військовослужбовця притаманні особі, яка вчини-
ла злочин та намагається приховати сліди вчиненого, 
тобто його дії вже самі собою вказують на правди-
вість свідчень потерпілої щодо обставин вчинення 
злочину та особи, яка його вчинила.

Досудове розслідування у справі триває вже понад 
два роки.

Слідчим поліції було складено повідомлення про 
підозру Євгена у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 
ст. 152 КК України (зґвалтування неповнолітньої), 
однак прокурор військової прокуратури, що здійс-
нює процесуальне керівництво досудовим розслі-
дуванням, відмовився погодити таке повідомлення, 
повернувши матеріали для проведення подальшого 
досудового розслідування.

Потерпіла Тетяна74: «Під час чергового ознайомлен-
ня з матеріалами досудового розслідування мій адвокат 
виявив, що прокурор жодним чином не мотивував своє 
рішення про повернення складеної слідчим підозри та не 
надав слідчому жодної вказівки щодо проведення подаль-
шого розслідування. У мене таке враження, що він [про-
курор – прим. авт.] просто сам не знає, що далі робити 
з моєю справою. Минуло два роки, і я вже не вірю в те, 
що розслідування буде завершено. Євген – місцевий «герой 
війни», і, мабуть, його просто бояться чіпати […]».

Проведені в ході розслідування експертизи не ви-
явили на тілі потерпілої та на її одязі слідів злочи-
ну (можливо, саме тому прокурор відмовився по-
годжувати повідомлення про підозру), що, однак, 
не виключає події злочину. Зґвалтування було вчи-
нено в безлюдному місці, озброєною людиною, із 
застосуванням погрози вбивством, яку потерпіла 
сприймала реально, а тому активного супротиву не 
чинила. Характер вчиненого зґвалтування виключає 
наявність слідів на тілі потерпілої.

Сам Євген, користуючись наданим йому правом не 
свідчити проти себе, відмовився будь-яким чином 
пояснювати слідчим обставини цієї події.

За час досудового розслідування адвокатом потер-
пілої було подано близько 11 клопотань слідчому 

73	Ім’я	(прізвище,	власне	ім’я,	по	батькові)	потерпілої	та	імена	інших	
учасників	подій	змінено.

74	На	даний	час	потерпілій	вже	виповнилося	18	років.
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про проведення певних слідчих дій. Більшість із цих 
клопотань залишалися без письмової відповіді, але 
спроби провести відповідні слідчі (розшукові) дії так 
чи інакше здійснювалися.

Водночас основна проблема полягала у встановленні 
анкетних даних імовірних свідків злочину з числа 
військовослужбовців ЗСУ та у їх розшуку з метою 
допиту.

Не менше чотирьох скарг на адресу військової 
прокуратури було подано потерпілою з питання 
порушення слідчим розумних строків досудового 
розслідування. На ці скарги потерпіла отримала дві 
відповіді, у яких військова прокуратура частково ви-
знавала порушення розумних строків та принаймні 
в одній відповіді прямо констатувала неефективне 
здійснення досудового розслідування. У листах прокура-
тури повідомлялося, зокрема, що слідчому нібито 
надано письмові вказівки щодо подальшого розслі-
дування, але в матеріалах досудового розслідуван-
ня, що неодноразово надавалися для ознайомлення 
представнику потерпілої, такі вказівки були відсутні. 
Крім того, після відповідних листів прокуратури хід 
досудового розслідування не змінювався, нові слідчі 
(розшукові) дії не здійснювалися, що опосередковано 
свідчить про те, що коли якісь вказівки прокуратури 
й мали місце, то вони були неконкретними, а їх вико-
нання не контролювалося відповідним прокурором.

КОМЕНТАР

КПК України передбачає, що повідомлення про 
підозру обов’язково здійснюється у випадках (1) за-
тримання особи на місці вчинення кримінального 
правопорушення чи безпосередньо після його вчи-
нення, (2) обрання до особи одного з передбачених 
законом запобіжних заходів або (3) за наявності до-
статніх доказів для підозри особи у вчиненні кри-
мінального правопорушення.

Вирішення питання про наявність «достатніх дока-
зів» належить до дискреційних повноважень слідчо-
го та/або прокурора.

Разом з цим, слідчий/прокурор не повинні зловжи-
вати своїми дискреційними повноваженнями і мають 
діяти у відповідності з принципами верховенства 
права та законності.

В описаній вище справі військовим прокурором не 
вживаються дії, спрямовані на повідомлення особі 
про підозру. Очевидно, це викликано тим, що вій-
ськовий прокурор вважає наявні докази недостат-
німи для вчинення відповідної процесуальної дії.

Поряд з цим, військовим прокурором допускається 
немотивоване повернення слідчому повідомлення 
про підозру, що, на погляд авторів звіту, є непри-
пустимим. Водночас ним не вживаються дії (не на-
даються вказівки), спрямовані на збір додаткових 

доказів або перевірку наявних доказів (у випадку, 
якщо, на думку прокурора, доказів недостатньо, або 
вони є суперечливими).

Як наслідок, має місце порушення розумних строків 
досудового розслідування та неефективне здійснен-
ня прокурором нагляду за дотриманням законів під 
час проведення досудового розслідування.

Виходячи з відомих обставин кримінального право-
порушення, така значна тривалість досудового роз-
слідування (понад два роки), на погляд авторів звіту, 
не виправдовується обсягом та складністю слідчих 
(розшукових) дій, які об’єктивно необхідно провести.

2.5. Незаконне позбавлення волі 
 та викрадення цивільних осіб, 
 поєднані з катуванням та іншими 
 злочинами

Конституція України гарантує кожній людині право 
на свободу та особисту недоторканність. Аналогічні 
положення містить і ст. 5 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод.

ПАРЄ у Резолюції 2112 (2016) «Гуманітарні зане-
покоєння щодо людей, захоплених під час війни в 
Україні» констатувала, що після незаконної анексії 
Криму Росією та початку військової агресії в Луган-
ській та Донецькій областях у східній Україні сотні 
українських військових, а також цивільних громадян, 
як повідомлялося, було взято в полон або викрадено 
(п. 1 Резолюції). У рамках правових заходів, Асамблея 
закликала українську владу провести дієві розслі-
дування та забезпечити переслідування в судовому 
порядку всіх злочинців, причетних до випадків ви-
крадення чи взяття заручників (п. 12.1.2 Резолюції)75.

Кримінальний кодекс України визнає злочинами 
незаконне позбавлення волі або викрадення люди-
ни (ст. 146), а так само катування (ст. 127), побої та 
мордування (ст. 126). Ступінь тяжкості цих злочинів 
визначається залежно від наявності або відсутності 
кваліфікуючих ознак (учинені за попередньою змо-
вою групою осіб тощо).

12.07.2018 р. КК України було доповнено ст. 146-1 
«Насильницьке зникнення»76, під яким розуміється 
арешт, затримання, викрадення або позбавлення 
волі людини в будь-якій іншій формі, вчинене пред-
ставником держави, в тому числі іноземної, з подаль-
шою відмовою визнати факт такого арешту, затри-
мання, викрадення або позбавлення волі людини в 

75	Додатково	див.	Рекомендацію	ПАРЄ	2090	(2016)	«Гуманітарні	
занепокоєння	щодо	людей,	захоплених	під	час	війни	в	Україні»	http://
w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz/docs/2266_rec_2090.htm.

76	19.07.2018	р.	закон	направлено	на	підпис	Президенту	України.	
Станом	на	дату	підготовки	звіту	закон	ще	не	підписано.
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будь-якій іншій формі або приховування даних про 
долю такої людини чи місце перебування. Приміт-
кою до цієї статті визначено, що під представниками 
іноземної держави тут слід розуміти осіб, які діють 
як державні службовці іноземної держави або про-
ходять військову службу у збройних силах, органах 
поліції, органах державної безпеки, розвідувальних 
органах, або осіб, які обіймають посади в зазначених 
або будь-яких інших державних органах чи орга-
нах місцевого самоврядування іноземної держави, 
утворених відповідно до її законодавства, або які 
діють за наказом таких осіб, а також представників 
іррегулярних незаконних збройних формувань, 
озброєних банд та груп найманців, створених, підпо-
рядкованих, керованих та фінансованих Російською 
Федерацією, а також представників окупаційної ад-
міністрації Російської Федерації, яку складають її 
державні органи і структури, функціонально відпо-
відальні за управління тимчасово окупованими тери-
торіями України, та представників підконтрольних 
Російській Федерації самопроголошених органів, які 
узурпували виконання владних функцій на тимча-
сово окупованих територіях України.

Римський статут77 визначає як злочин проти людя-
ності (1) ув’язнення до тюрми або інше жорстоке 
позбавлення фізичної свободи на порушення осно-
воположних норм міжнародного права, (2) катуван-
ня – коли вони вчиняються в рамках широкомасш-
табного або систематичного нападу на будь-яких 
цивільних осіб, якщо такий напад вчиняється сві-
домо (ст. 7 (1) (е) та ст. 7 (1) (f)).

Під час збройного конфлікту як міжнародного, так і 
неміжнародного характеру, катування та нелюдське 
поводження, умисне завдання сильних страждань 
або серйозних тілесних ушкоджень є воєнними зло-
чинами (Римський статут, ст. 8 (2) (а) (ii), ст. 8 (2) (а) 
(ііі), ст. 8 (2) (с) (і), ст. 8 (2) (с) (іі)). Юрисдикція МКС 
поширюється на ці воєнні злочини, зокрема коли їх 
вчинено в рамках плану або політики, або за вели-
комасштабного вчинення таких злочинів (Римський 
статут, ст. 8 (1)).

2.5.1. Незаконне позбавлення волі 
 та викрадення цивільних осіб 
 учасниками незаконних збройних 
 формувань

Справа Аврамова78

У березні 2015 року Віталій Аврамов поїхав з м. Ки-
єва до м. Макіївки (Донецька область), де мав намір 
відвідати матір. Перебуваючи в Макіївці, був затри-
маний учасниками т. зв. «ДНР» та запроторений до 

підвалу. Формальною причиною затримання слу-
гувала підозра Віталія у співпраці з українськими 
добровольчими батальйонами.

Потерпілий Віталій: «Жодного відношення до україн-
ських добровольчих батальйонів я не мав. Єдиною моєю 
«незаконною» діяльністю на шкоду «ДНР» були неодно-
разові висловлювання в мережі Інтернет щодо підтримки 
територіальної єдності України».

У травні 2015 року товариш Віталія звернувся із 
заявою про його зникнення до одного з районних 
управлінь поліції в Києві. Було розпочато досудо-
ве розслідування за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне 
вбивство).

Слідчі дії обмежилися допитом заявника та доручен-
ням слідчого на адресу оперативного підрозділу про 
заведення оперативно-розшукової справи стосовно 
Віталія.

Достеменно не відомо, чи заводилася відповідна 
оперативно-розшукова справа, та чи вживалося 
яких-небудь розшукових заходів, спрямованих на 
встановлення місцезнаходження зниклого.

У травні учасники НЗФ звільнили Віталія. Праців-
ник оперативного підрозділу в приміщенні управ-
ління поліції в Києві провів допит Віталія як потерпі-
лого. Допит мав поверховий характер. Безпосередньо 
слідчий станом на травень 2018 року жодного разу 
не спілкувався з потерпілим.

Приблизно в жовтні 2015 року слідчий направив 
матеріали досудового розслідування прокурору з 
проханням визначити підслідність злочину за місцем 
його вчинення, доручивши проведення розсліду-
вання «слідчому відділу Макіївського МУ ГУМВС 
України в Донецькій області» (окупована територія). 
Своїм листом прокурор повернув матеріали слід-
чому, повідомивши про неможливість визначення 
підслідності таким чином через скоєння злочину на 
окупованій території. Одночасно прокурор вимагав 
ужити заходів, спрямованих на розкриття злочину.

У листопаді 2015 року та січні 2016 року слідчий 
двічі направив працівникам оперативного підроз-
ділу доручення про встановлення повних анкетних 
даних матері потерпілого та допит її як свідка, про 
встановлення можливих очевидців вчинення зло-
чину. В обох випадках через кілька днів працівник 
оперативного підрозділу доповідав слідчому про 
неможливість здійснити відповідні дії через прожи-
вання людей на окупованій території.

Потерпілий Віталій: «Я добре розумію складнощі у 
встановленні очевидців вчиненого злочину. Але я ка-
тегорично не розумію, що заважало оперативникам та 
слідчому встановити анкетні дані моєї матері. Чому 
не спитати мене про це? На той час я вже півроку був 
на свободі, оперативники мали номер мого мобільного 
телефону. Якщо в цьому дійсно була б необхідність, я міг 

77	Римський	статут	міжнародного	кримінального	суду,	Рим,	17	липня	
1998	року.
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би привезти матір до Києва. Взагалі, слідчому, мабуть, 
було варто хоча б раз зустрітися зі мною та особисто 
допитати про обставини мого ув’язнення. Складається 
враження, що насправді їх не цікавив допит моєї матері. 
Їм просто було потрібно підкласти побільше паперів у 
справу, якоїсь переписки, бо станом на травень 2018 року 
справа нараховує 27 аркушів».

Наразі кримінальне провадження продовжує роз-
слідуватися слідчим відділом одного з районних 
управлінь поліції м. Києва. Підслідність злочину у 
відповідності до вимог кримінального процесуаль-
ного закону прокурором не визначена. Переквалі-
фікацію злочину не здійснено. Справа, як і раніше, 
розслідується за ч. 1 ст. 115 КК України як умисне 
вбивство.

Справа Конєвих79

2014 року подружжя волонтерів Олександр та Вік-
торія Конєви проживали в Луганській області, займа-
лися постачанням продуктів харчування та предме-
тів першої необхідності українським військовим. У 
червні місяці, під час чергової поїздки в розташуван-
ня української армії, Олександр та Вікторія помил-
ково заїхали на блокпост, організований учасниками 
НЗФ, де й були затримані.

Потерпілий Олександр: «Під час затримання до мене 
застосовувалося побиття, імітація розстрілу, дружину 
душили пакетом. У нас відібрали автомобіль, документи, 
гроші, телефони, банківські картки. Привезли мене в 
якусь будівлю, приміщення в’язниці (решітки, камери). 
Як виявилося пізніше, це був ізолятор тимчасового три-
мання при Ленінському відділі міліції Луганська. Поса-
дили в одиночну камеру. Там я перебував майже місяць, 
після чого був переданий у розпорядження комендатури 
«ЛНР» та направлений «на підвал» Луганської облдер-
жадміністрації. Побиття та катування були части-
ною повсякденного життя підвалу. Під час «приймання» 
до підвалу людину «обробляли», тобто били. Того, хто 
сильно не сподобався, могли бити довго й сильно. Когось 
могли бити легше, але били практично всіх. Мене так 
само катували під час «приймання».

Потерпіла Вікторія: «Під час «допитів» мені зламали 
ребро, палили волосся. Сигаретою шкіру припекли на 
обличчі. Були й специфічні засоби знущання та кату-
вання. Наприклад, коли доставили в ІТТ, мене допитував 
«Дмитро Сергійович». Він для чогось змусив мене випи-
ти упаковку валідолу, потім ще шість капсул барбовалу. 
Якось рахував за вагою. Запитав: «Як із серцем?» Потім 
змусив випити три літри води і примушував з’їсти 
буханку хліба. Але, на моє щастя, почався обстріл, і бу-
ханка хліба практично залишилася цілою».

Наприкінці жовтня 2014 року Олександр та Вікторія 
вийшли на свободу.

Ще в червні та серпні 2014 року Сєвєродонецьким 
міським відділом міліції було розпочато розслідуван-
ня одразу двох кримінальних проваджень за звер-
неннями родичів потерпілих. На початку вересня ці 
кримінальні провадження постановою прокурора 
були об’єднані в одне кримінальне провадження, а 
наприкінці жовтня це (об’єднане) кримінальне про-
вадження було об’єднано ще з одним кримінальним 
провадженням, розпочатим у середині жовтня за 
заявою приятеля потерпілих.

Першочергові слідчі дії обмежилися опитуванням 
двох перших заявників.

Цих осіб як потерпілих допитали майже через місяць 
після початку досудових розслідувань. Відомості про 
опитування та/або допит третього заявника відсутні.

У середині жовтня 2014 року у близьких родичів 
Олександра та Вікторії слідчий відібрав зразки слини 
та призначив молекулярно-генетичну експертизу 
для встановлення генетичних ознак зразка букаль-
ного епітелію, а після звільнення потерпілих – одразу 
допитав родичів як свідків.

Перше доручення слідчого працівникам опера-
тивного підрозділу про проведення слідчих (роз-
шукових) дій було датовано 1 вересня 2014 року. 
Зміст цього доручення мав загальний характер та 
зводився до необхідності орієнтування особового 
складу державної автомобільної інспекції та органів 
внутрішніх справ прилеглих районів на встановлен-
ня місцезнаходження зниклих громадян та їхнього 
автомобіля.

У жовтні 2014 року слідчим було вперше складено 
план розслідування, який за своїм змістом був до-
сить формальним. На думку авторів звіту, план був 
більше схожий на типовий план розслідування та 
жодним чином не враховував конкретних обставин 
вчинення злочину щодо Олександра та Вікторії.

Зокрема, план розслідування передбачав проведення 
таких слідчих (розшукових) дій:
- «встановити місцезнаходження зниклих грома-

дян» (без зазначення конкретних дій, які для 
цього необхідно вчинити);

- «провести низку слідчих, гласних та негласних 
розшукових дій» (без зазначення конкретних дій, 
які необхідно вчинити);

- «звернутися з клопотанням до суду» (без зазна-
чення предмета клопотання);

- «вилучити відеозапис на території скоєння кри-
мінального правопорушення та прилеглій те-
риторії» і «встановити очевидців та допитати їх 
у якості свідків» (на час складання плану розслі-
дування точного місця вчинення злочину відомо 
не було).

Лише в липні 2015 року, тобто через 8 місяців після 
звільнення та допиту потерпілих, слідчим було вине-

79	Ім’я	(прізвище,	власне	ім’я,	по	батькові)	потерпілих	та	імена	інших	
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сено постанову про затримання їхнього транспорт-
ного засобу, який залишився у володінні незаконних 
збройних формувань80.

Приблизно з лютого 2017 року кримінальне про-
вадження розслідується слідчими СВ Білокуракин-
ського відділу поліції (смт. Білокуракине, Луганська 
обл.). Водночас у матеріалах досудового розслідуван-
ня відсутні будь-які документи (зокрема постанова 
прокурора) про визначення підслідності за вказаним 
відділом поліції.

Звертає на себе увагу те, що Білокуракинський від-
діл поліції розташований на відстані близько 90 км 
від Сєвєродонецька та близько 150 км від місця вчи-
нення злочину. Наразі Вікторія проживає у Києві, 
Олександр – у Черкаській області. 

У лютому 2017 року слідчим Білокуракинського 
відділу поліції було складено план розслідування, 
який за своїм характером мав такий самий формаль-
ний зміст, як і попередній план, складений слідчим 
Сєвєродонецького відділу поліції. Новий план пе-
редбачав встановлення місця реєстрації та місця 
фактичного проживання потерпілих, встановлення 
можливих свідків вчинення злочину, перевірку со-
ціальних мереж (без зазначення деталей перевірки).

Потерпілий Олександр: «Ще у жовтні 2014 року нас 
із дружиною допитували як потерпілих. Ми залишили 
слідчим свої контактні телефони, повідомили адреси. 
Тому я не розумію, чим була викликана необхідність 
встановлювати в рамках розслідування наше місце ре-
єстрації та місце фактичного проживання. Замість 
розшуку злочинців, поліцейські чомусь розшукують 
нас – потерпілих!»

У подальшому працівник оперативного підрозді-
лу інформував слідчого про те, що ним «постійно 
проводиться моніторинг соціальних мереж з метою 
встановлення свідків та осіб, що вчинили злочин», а 
також уживаються заходи, спрямовані на встановлен-
ня місця реєстрації та місця фактичного проживання 
потерпілих, що поки не дали результатів.

З серпня по грудень 2017 року слідчим майже щомі-
сяця сумлінно направлялися доручення працівни-
кам оперативного підрозділу на встановлення свідків 
учинення злочину, на що оперативники так само 
щомісячно доповідали про неможливість проводити 
відповідні дії, у тому числі через учинення злочину 
на не підконтрольній уряду території.

У жовтні 2017 року Головна військова прокурату-
ра, у рамках розслідування іншого кримінального 
провадження, передала до Сватівського районного 
суду Луганської області для заочного розгляду об-
винувальний акт стосовно особи, яка ймовірно при-
четна до утримання людей у «підвалі» Луганської 
облдержадміністрації (одне з місць, де утримували 
Олександра та Вікторію)81.

Мова йде про колишнього співробітника СБУ Кор-
нієвського Аркадія Юрійовича , якого військова про-
куратура звинувачує в тому, що «у період із першої 
половини липня 2014 року і щонайменше до 28.10.2014 р., 
перебуваючи в м. Луганськ, будучи так званим «слідчим» 
незаконного збройного формування «Окремий комендант-
ський полк 2-го Армійського корпусу» терористичної ор-
ганізації «ЛНР», виконуючи відведену йому роль у веденні 
агресивної війни проти України, організував та особисто 
здійснив розбійний напад, розбій з метою викрадення вог-
непальної зброї, викрадення та незаконне позбавлення 
волі цивільних осіб, які незаконно утримувались у будівлі 
Луганської обласної державної адміністрації, а також у 

80	Станом	на	травень	2018	р.	розділ	«Транспортні	засоби	у	розшуку»	
офіційного	веб-сайту	Міністерства	внутрішніх	справ	України	не	
містить	інформації	про	розшук	автомобіля	потерпілих	https://
wanted.mvs.gov.ua/searchtransport/.

Ювілейне

Сєвєродонецьк

ЛУГАНСЬК

Білокуракине

150 км
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Через поганий стан автодороги поїздка з 
Сєвєродонецька до Білокуракиного займає близько 
3 год. Залізничне сполучення із селищем відсутнє. 
Найближчий населений пункт із відносно розвиненою 
інфраструктурою – м. Старобільськ (близько 1 год. 
автобусом до Білокуракиного та 2 год. – до 
Сєвєродонецька). 

81	Відомості	ЄДРСР.	–	Режим	доступу:	http://reyestr.court.gov.ua/
Review/70218020.

Місце розташування 
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приміщенні виконавчого комітету Жовтневої районної 
ради м. Луганськ. Під час незаконного утримання цивіль-
них осіб проводив їх допити та віддавав накази засто-
совувати до них фізичне насильство шляхом нанесення 
побоїв і застосування тортур».

Потерпілі не були обізнані про здійснення цього 
досудового розслідування, а тому в квітні 2018 року 
направили до військової прокуратури та суду заяви 
про залучення їх до участі у кримінальному про-
вадженні як потерпілих. Станом на червень 2018 
року відповіді на свої заяви вони не отримали82. Така 
ж ситуація і з заявою іншого потерпілого – Євгена 
(див. нижче справу Токарєва).

Справа Токарєва83

У серпні 2014 року Євген Токарєв, будучи цивільною 
особою, був затриманий у м. Луганську учасниками 
НЗФ т. зв. «ЛНР» та близько шести днів утримувався 
в ув’язненні у приміщенні Луганської облдержадмі-
ністрації, звідки був звільнений завдяки сприянню 
знайомого.

Після свого звільнення та переїзду на підконтрольну 
уряду України територію Євген звернувся до міліції.

Потерпілий Євген: «Працівники міліції запевнили мене 
в тому, що до звільнення міста жодного сенсу писати 
будь-які заяви немає, оскільки вони не зможуть переві-
рити обставини мого викрадення та подальшого утри-
мання, опитати можливих очевидців, а ймовірні підо-
зрювані перебувають на непідконтрольній території. З 
цих причин письмову заяву до міліції я тоді не написав».

У квітні 2018 року Євген написав письмову заяву до 
поліції за місцем свого проживання. Наступного дня 
після отримання заяви слідчий поліції вніс відомості 
про вчинений щодо Євгена злочин до ЄРДР з попе-
редньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 146 КК 
України (незаконне позбавлення волі або викраден-
ня людини, вчинені організованою групою). Через 
деякий час Євгена допитали як потерпілого.

Наступну заяву Євгена з проханням повідомити про 
вжиті заходи поліція проігнорувала.

Справа Дмитренка84

У травні 2014 року в м. Макіївка (Донецька обл.) під 
час спроби затримання учасниками НЗФ т. зв. «ДНР» 
із вогнепальної зброї був поранений цивільний гро-
мадянин Костянтин Дмитренко.

Потерпілий Костянтин: «Після поранення каретою 
«швидкої допомоги» мене було доставлено до місцевої 
лікарні для надання невідкладної медичної допомоги. На-
ступного дня мене намагалися евакуювати до лікарні м. 
Дніпропетровська, але автомобіль «швидкої» обстріляли 
з вогнепальної зброї, а мене більш ніж на місяць запрото-
рили «на підвал» у Горлівку».

Наступного дня після поранення Костянтина мі-
ліцією м. Макіївки85 було розпочато кримінальне 
провадження за фактом замаху на його вбивство, 
а в червні 2014 року – кримінальне провадження 
за фактом його викрадення (у рамках цього прова-
дження Костянтина було оголошено в розшук як 
безвісти зниклого).

Після свого звільнення, не вбачаючи будь-якого про-
гресу в розслідуванні, у лютому 2015 року Костянтин 
звернувся із заявою на адресу МВС України. За його 
заявою СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в 
Донецькій області86 було розпочато нові кримінальні 
провадження (за фактом замаху на вбивство та за 
фактом викрадення)87.

У січні 2016 року Костянтина було допитано в якості 
потерпілого, і тільки у вересні 2016 року слідчим 
було призначено судово-медичну експертизу для 
встановлення характеру завданих йому тілесних 
ушкод жень. У листопаді 2016 року слідчий призна-

Корнієвський Аркадій Юрійович

Джерело:	сайт	«Миротворець»	
https://myrotvorets.center/criminal/kornievskij-arkadij-

yurevich/

82	Станом	на	червень	2018	р.	розгляд	справи	в	суді	триває.

83	Ім’я	(прізвище,	власне	ім’я,	по	батькові)	потерпілого	та	імена	інших	
учасників	подій	змінено.

84	Ім’я	(прізвище,	власне	ім’я,	по	батькові)	потерпілого	та	імена	інших	
учасників	подій	змінено.

85	Станом	на	травень-червень	2014	року	органи	МВС	України,	роз-
ташовані	в	м.	Макіївка,	формально	ще	підпорядковувалися	органам	
державної	влади	України,	хоча	фактично	вже	давно	перебували	
під	контролем	НЗФ.	За	офіційними	даними,	адміністративні	будівлі	
органів	міліції	в	цьому	місті	були	захоплені	в	липні	2014	року.

86	м.	Костянтинівка,	Донецька	обл.,	підконтрольна	уряду	України	
територія.

87	У	якості	підстави	для	початку	нових	розслідувань	правоохоронці	
посилалися	на	те,	що	матеріали	попередніх	досудових	розслідувань	
залишилися	на	не	підконтрольній	уряду	України	території.
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чив судово-балістичну експертизу з метою ідентифі-
кації предмету (кулі), вилученого з тіла Костянтина 
лікарями київської лікарні88.

Складене слідчим у лютому 2016 року доручення 
працівникам оперативного підрозділу передбачало 
проведення заходів, спрямованих на встановлення 
осіб, причетних до вчинення злочину (без зазначен-
ня конкретних дій, які необхідно вчинити).

Станом на травень 2018 року будь-який прогрес у 
розслідуванні відсутній. Слідчі (розшукові) дії не 
проводяться.

Справа Грищенка

У середині липня 2014 року, перебуваючи в Луган-
ську та прямуючи на роботу, Олександр був затри-
маний учасниками НЗФ «Группа быстрого реагиро-
вания «Бэтмен».

Протягом перших трьох місяців перебування в міс-
цях несвободи Олександр щодня зазнавав катувань. 
Його душили зашморгом, застосовували електрич-
ний струм, пиляли кінцівки, завдавали ударів по 
різних частинах тіла. Наприкінці грудня 2014 року 
Олександра звільнили.

Особисто потерпілому достовірно не відомо про 
те, чи розпочиналося правоохоронними органами 
офіційне розслідування за фактом його зникнення. 
Утім факт його зникнення був відомий СБУ, яка в 
листопаді того самого року своїм листом повідомля-
ла приятеля Олександра про те, що правоохоронця-
ми вживаються заходи, спрямовані на звільнення 
полоненного.

Після свого звільнення Олександр звертався до Обо-
лонського управління поліції в м. Києві з проханням 
видалити з розшукових обліків МВС інформацію 
про те, що він перебуває в розшуку. Працівники 
поліції опитали Олександра та залишили собі копії 
документів, що посвідчують його особу.

Незважаючи на це, у травні 2015 року до хостелу, де 
мешкав Олександр, з’явилися співробітники поліції. 
Посилаючись на те, що він перебуває в розшуку, 
поліцейські, за словами самого Олександра, діючи 
грубо та безтактно, намагалися його затримати, про-
вели не санкціонований судом прихований обшук 
його кімнати.

Восени 2016 року Олександр, керуючись порадами 
адвоката, подав письмову заяву до поліції про про-
ведення офіційного розслідування обставин його 
утримання в місцях несвободи та катування. Реакція 
правоохоронців на цю заяву потерпілому не відома. 
Копію заяви він не зберіг.

Загалом, Олександр не покладає сподівань на офі-
ційне розслідування та скептично ставиться до ро-
боти Національної поліції України та інших право-
охоронних структур.

У травні 2018 року, в судовому порядку, Олександр 
встановив факт свого перебування в полоні незакон-
них збройних формувань. Водночас слід відзначити, 
що суд відмовив Олександру у встановленні факту 
ушкодження здоров’я внаслідок катувань з огляду 
на відсутність висновку судово-медичної експертизи. 
Після звільнення Олександра з полону правоохорон-
ці не ініціювали проведення відповідної експертизи.

Справа Доброжана

2014 року Віталій Доброжан проживав у м. Рубіжне 
Луганської області та весь свій вільний час присвя-
чував роботі з дітьми, зокрема організовував різно-
манітні спортивно-громадські заходи, спрямовані 
на виховання у школярів відчуття патріотизму та 
захоплення спортом. Після початку збройного кон-
флікту надавав допомогу українським військовим як 
волонтер. Ця громадська діяльність не залишилася 
непоміченою. 1 червня 2014 року Віталія затримали 
у нього вдома учасники НЗФ т. зв. «ЛНР».

Потерпілий Віталій: «Я – громадянин України, але 
це не мало значення під час затримання. Так само, як і 
національність і віросповідання. От хрестика не зняли, 
бо сказали, що я християнин. Після побиття його за-
лишили. Тобто основною причиною ув'язнення було те, 
чим я займався».

У будівлі колишньої Луганської СБУ Віталій провів 
20 днів. Там йому відрізали частину вуха, порізали 
ноги ножем, гасили об шкіру недопалки цигарок. 
Постійно імітували розстріл.

За фактом викрадення Віталія 02.06.2014 р. було роз-
почато кримінальне провадження. Станом на квітень 
2018 року кримінальне провадження розслідується 
СВ Рубіжанського відділу поліції. Віталій декілька 
разів подавав слідчому письмові клопотання, у яких 
просив допитати в якості свідків його родичів, що 
були очевидцями його затримання, а також допита-
ти осіб, на яких він указував як на ймовірних замов-
ників його ув’язнення 2014 року. Зазначені особи до 
сьогодні вільно проживають у Рубіжному. Усі кло-
потання Віталія було залишено без відповіді. Слід-
чих дії, про які клопотав потерпілий, проведено не  
було.

3 квітня 2018 року Віталій здійснив спробу ознайо-
митися з матеріалами кримінального провадження, 
подавши слідчому відповідне клопотання.

Потерпілий Віталій: «Я прийшов до кабінету слідчої, 
яка веде мою справу, із клопотанням на ознайомлення. 
Вона десь хвилин 15 шукала в кабінеті мою справу, але 
так і не змогла її знайти. Розвела руками та прямо ска-

88	Після	свого	звільнення	Костянтин	отримував	медичну	допомогу	в	
одній	з	лікарень	м.	Києва.
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зала мені, що не знає, куди поділися матеріали. Пообіцяла 
пошукати іншого дня. Про яке розслідування може йти 
мова?»

Віталій вважає розслідування у своїй справі неефек-
тивним.

Справа Хорольських89

Майже все своє життя Володимир Хорольський про-
жив та пропрацював у Луганську, де мав родичів, 
житло, невеличкий бізнес. У вересні 2014 року, за 
принципову позицію стосовно територіальної ці-
лісності й незалежності України та активну грома-
дянську позицію сина, Володимира та його дружину 
заарештували учасники НЗФ т. зв. «ЛНР».

Потерпілий Володимир: «У полоні ми провели зага-
лом 115 діб. Нас тримали в підвалах, гаражі, каналізаці-
йній ямі, застосовуючи при цьому катування. Унаслідок 
цього я втратив зуби й отримав численні проблеми зі 
здоров’ям, дружина – глибоку психологічну травму. Усе 
лікування та відновлення документів я оплачував за влас-
ний рахунок».

У жовтні 2014 року, за запитом Товариства Червоного 
Хреста України, Старобільським райвідділом міліції 
(м. Старобільськ, Луганська обл.) було розпочато 
кримінальне провадження за фактом викрадення 
подружжя.

Лише через місяць після початку розслідування було 
складено план слідчих та оперативно-розшукових 
дій. План мав досить абстрактний вигляд («установи-
ти місцезнаходження зниклих громадян», «допитати 
їх у якості потерпілих» і т. п.) та не містив переліку 
конкретних слідчих (розшукових) дій, які необхідно 
провести для виконання завдань розслідування. З 
висунутих слідчих версій: (1) злочин скоєно особами, 
які мешкають у місці скоєння злочину або (2) раніше 
судимими за аналогічні злочини. Більш конкрет-
на версія, а саме версія причетності до зникнення 
учасників НЗФ з невідомих причин, висунута не 
була, хоча вже на той час у матеріалах криміналь-
ного провадження були відомості навіть про місце, 
де учасники НЗФ тримали ув’язнених.

Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні 
обмежилися дорученням слідчого працівникам опе-
ративного підрозділу встановити осіб, причетних 
до викрадення.

У подальшому прокурор визначив територіальну 
підслідність кримінального правопорушення за 
Троїцьким відділом поліції (смт. Троїцьке, Луган-
ська обл.).

У червні 2016 року слідче управління ГУ НП в Лу-
ганській області надало вказівки, які зводилися до 
необхідності визнання подружжя потерпілими у 
кримінальному провадженні, оскільки, незважаючи 
на їхнє звільнення ще наприкінці 2014 року, в якості 
потерпілих вони допитані не були.

Лише в серпні 2016 року подружжя було допитане 
в якості потерпілих про обставини вчиненого щодо 
них кримінального правопорушення.

У липні 2018 року слідчий розпочав окреме кримі-
нальне провадження за фактом викрадення речей 
подружжя, у подальшому об’єднавши відповідні 
матеріали з раніше розпочатим кримінальним про-
вадженням.

Будь-які слідчі дії, крім допиту потерпілих, з початку 
розслідування не проводилися.

2.5.2. Затримання з невиправданим 
 застосуванням сили або перевищення 
 заходів, необхідних для затримання

Справа Нєфьодова90

Мешканець м. Дніпро Андрій Нефьодов у березні 
2015 року влаштувався на роботу охоронцем та був 
направлений підприємством у двотижневе відря-
дження до м. Волновахи (Донецька обл.) для охо-
рони одного з місцевих комунальних підприємств. 
Місто на той час перебувало під контролем органів 
державної влади України.

Через три дні потому, у Волновасі, до кімнати від-
починку Андрія увірвалося шестеро людей у бала-
клавах та камуфльованому одязі без розпізнаваль-
них знаків, екіпіровані касками і бронежилетами та 
озброєні автоматичною вогнепальною зброєю. Усім, 
хто на той час перебував у кімнаті, було наказано 
лягти на підлогу. Наказ супроводжувався пострі-
лами в стелю. Андрієві почали наносити удари та 
здійснили постріл у ногу.

Того самого дня Андрія було доставлено до лікарні, 
де лікарі діагностували в нього вогнепальне наскріз-
не поранення стегна. Загальний стан потерпілого 
під час надходження до лікарні характеризувався як 
важкий. У серпні 2015 року Андрію через поранення 
було встановлено другу групу інвалідності.

За повідомленням лікарів, слідчі місцевої поліції 
розпочали досудове розслідування, попередньо 
кваліфікувавши вчинені щодо Андрія дії як умисне 
середньої тяжкості тілесне ушкодження.

89	Ім’я	(прізвище,	власне	ім’я,	по	батькові)	потерпілого	та	імена	інших	
учасників	подій	змінено.

90	Ім’я	(прізвище,	власне	ім’я,	по	батькові)	потерпілого	та	імена	інших	
учасників	подій	змінено.
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У жовтні 2017 року місцева прокуратура, у відповідь 
на скаргу потерпілого щодо бездіяльності слідчих, 
повідомила Андрієві, що під час досудового роз-
слідування поліцією було встановлено, що тілесні 
ушкодження було заподіяно під час затримання 
співробітниками СБУ, однак у подальшому про-
курор військової прокуратури не знайшов доказів 
причетності співробітників зазначеного вище пра-
воохоронного органу до вчинення кримінального 
правопорушення.

Потерпілий вважає досудове розслідування у його 
справі неефективним.

Від початку досудового розслідування потерпілого 
жодного разу не допитували про обставини вчинен-
ня злочину. Так само не допитували осіб, які того 
дня перебували разом з потерпілим у кімнаті та 
були свідками події злочину. Місце події за участю 
потерпілого не оглядалося. Тип зброї, з якої було 
здійснено постріл, не встановлено (куля та гільза на 
місці події не вилучалися). Усупереч вимогам кримі-
нального процесуального законодавства України, не 
було призначено навіть судово-медичної експертизи 
для встановлення ступеня тяжкості завданих Андрію 
тілесних ушкоджень та з’ясування інших медичних 
ознак поранення91.

КОМЕНТАР

Для злочинів, пов’язаних із незаконним позбавлен-
ням волі та викраденням цивільних осіб учасниками 
НЗФ, характерним є те, що частина потерпілих може 
описати/впізнати окремих злочинців.

Водночас слідчі майже не застосовують у роботі кри-
міналістичні методи (засоби та прийоми) фіксації 
ознак зовнішнього вигляду злочинців:
- словесний виклад ознак зовнішнього вигляду 

злочинців у процесуальних документах (прото-
коли допиту потерпілих, як правило, не містять 
детального опису зовнішності злочинців, обме-
жуючись, у кращому випадку, посиланням на їх 
належність до НЗФ, позивні тощо);

- фотокомпозиційний портрет/фоторобот (слідчі 
не проводять дій зі складання фоторобота).

Також слідчими невиправдано ігноруються мож-
ливості впізнання потерпілими осіб (злочинців) та 
предметів за світлинами, матеріалами відеозапису 
(відеофайлами, у тому числі з мережі Інтернет), за 
оперативно-довідковими/криміналістичними об-
ліками тощо.

Крім того, майже не використовується графічна фор-
ма фіксації доказової інформації шляхом складання 
планів, схем, карт (нанесення інформації на карти 
місцевості) і т. п. – у той час коли за допомогою скла-
деного плану/схеми/карти можливо зафіксувати 
багато важливої інформації про місце несвободи.

2.6. Артилерійські обстріли

У двадцять першій доповіді Управління Верхов-
ного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) щодо 
ситуації з правами людини в Україні (16.11.2017–
15.02.2018), підготованій за результатами роботи 
Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, 
констатовано, що причиною більшості жертв серед 
цивільного населення залишилося використання 
систем зброї неточної та (або) вибухової дії92.

Загалом, згідно деяких даних, за весь період кон-
флікту загинуло понад 3 тис. цивільних осіб93. За-
гальна кількість поранених становить від 7 до 9 тис. 
осіб94.

Лише у травні 2018 року загинуло 11 цивільних осіб, 
поранення отримали 32 особи95.

Напад96 на незахищені й такі, що не є воєнними 
цілями, міста, села, помешкання чи будівлі або їх 
обстріл із застосуванням будь-яких засобів є воєн-
ним злочином (Додатковий протокол І, ст. 85 (3) (d), 
Гаазька конвенція 1907 року, ст. 2, Римський статут, 
ст. 8 (2) (b) (v), звичаєве міжнародне право та ст. 438 
КК України).

2.6.1. Загибель або поранення цивільних осіб

Справа Довгаля

27 січня 2015 року було вчинено артилерійський 
обстріл міста Торецьк (на той час – Дзержинськ, 
Донецька область, підконтрольна уряду України 
територія) та прилеглих до нього селищ, у результаті 
чого загинули двоє цивільних осіб, одного військо-
вого було поранено. Пошкоджень зазнали численні 
будівлі та споруди. Серед загиблих був і чоловік пані 
Любові – Володимир Довгаль, з яким вона до цього 
прожила у шлюбі 36 років.

Після першої фази обстрілу в будинку подружжя по-
вилітало скло на вікнах. Оскільки події відбувалися 
взимку, користуючись моментом тиші, Володимир, 
за допомогою сусідів, піднявся по драбині до вікон 

91	За	свідченнями	потерпілого.

92	Управління	Верховного	комісара	ООН	з	прав	людини.	Доповідь	
щодо	ситуації	з	правами	людини	в	Україні	(16.11.2017	–	15.02.2018). –	
Режим	доступу:	http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/
ReportUkraineNov2017-Feb2018_UKR.pdf.

93	У	тому	числі	298	осіб,	які	були	на	борту	літака	«Малайзійських	
авіаліній»	рейсу	МН-17	17	липня	2014	року.

94	«Припинити	безкарність:	ООН	закликає	до	відповідальності	за	
порушення	прав	людини».	–	Режим	доступу:	http://www.un.org.ua/
ua/informatsiinyi-tsentr/news/4311-2018-03-19-15-33-13.

95	За	даними	ОБСЄ.	Джерело:	https://twitter.com/OSCE_SMM/
status/1005017719174025216.

96	«Напад»	означає	акти	насильства	щодо	противника,	незалежно	
від	того,	здійснюються	вони	під	час	наступу	чи	під	час	оборони	(До-
датковий	протокол	І,	ст.	49	(1)).

40



другого поверху та намагався терміново забити вік-
на, щоб до будинку не проникало холодне повітря. 
Цієї миті раптово почалася друга фаза обстрілу. Чер-
говий артилерійський снаряд улучив просто в дах 
будинку. Володимир отримав осколкові поранення 
та помер миттєво на місці події. «Швидка» та поліція 
того дня не приїхали.

За час розслідування за участю Любові Довгаль не 
проводилося жодних слідчих (розшукових) дій. 
Письмовий запит пані Любові до слідчого про стан 
досудового розслідування залишився без відповіді.

Пані Любов не сподівається, що слідству коли-небудь 
вдасться встановити осіб, які здійснили не вибірко-
вий обстріл житлового масиву. Але вона очікувала 
отримати від держави хоча б якусь компенсацію за 
спричинені страждання, на відновлення житла або 
будь-яку іншу допомогу чи морально-психологічну 
підтримку.

Так і не дочекавшись ніякої допомоги від держави, 
на початку 2018 року Любов Довгаль, за підтримки 
СЦГІ, звернулася до суду з позовом про відшкоду-
вання моральної шкоди, завданої смертю чолові-
ка. Вирішуючи питання про залучення до участі у 
справі Російської Федерації, Дзержинський міський 
суд Донецької області у травні 2018 року вирішив 
надіслати судове доручення компетентним органам 
цієї держави для вручення копії позовної заяви уряду 
РФ та зупинив провадження у справі.

Справа Костенко97

У ніч з 17 на 18 серпня 2015 року під артилерійський 
обстріл потрапило місто Мар’їнка (Донецька об-
ласть, підконтрольна уряду України територія). 
Один зі снарядів вибухнув поблизу будинку Люд-
мили Костенко, від чого в будинку обвалилася стеля.

У цей час у будинку, крім самої Людмили, перебува-
ли її чоловік та двоє дітей (дівчинка віком 5 місяців та 
хлопчик віком 5 років). Усю родину накрило улам-
ками стелі. Обидві дитини зазнали поранень. Мо-
лодша дитина, п’ятимісячна дівчинка, зазнала важ-
ких поранень черевної порожнини. За допомогою 
військових її було доставлено до лікарні сусіднього 
міста Курахове, а звідти, після надання невідкладної 
медичної допомоги, військовим гелікоптером – до 
лікарні м. Дніпра. Лікарі не змогли врятувати життя 
дитини.

Досудове розслідування зазначених подій було роз-
почато більше ніж через рік, 1 грудня 2016 року, на 
підставі заяви Людмили від 21 листопада 2016 року. 
Майже через місяць після цього, 29 грудня, Людмилу 
було визнано потерпілою. Попередня криміналь-
но-правова кваліфікація злочину – ч. 3 ст. 258 КК 
України (терористичний акт, що призвів до загибелі 
людей).

Про подальший хід розслідування потерпілій нічого 
не відомо. Вона неодноразово зверталася до слідчого 
відділу ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, 
але інформації про стан розслідування справи так і 

Вікно другого поверху, біля якого Володимир 
отримав смертельне поранення.

Автор: Любов Довгаль, лютий 2018 р.

ДОНЕЦЬК

Торецьк

Слідчими місцевої поліції того самого дня, 27 січня, 
були внесені відомості про подію до ЄРДР з право-
вою кваліфікацією за ч. 3 ст. 258 КК України (теро-
ристичний акт, що призвів до загибелі людей). У 
подальшому матеріали передано для розслідування 
за підслідністю до слідчого підрозділу СБУ.

97	Ім’я	(прізвище,	власне	ім’я,	по	батькові)	потерпілого	та	імена	інших	
учасників	подій	змінено.
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не отримала. Так, у серпні 2017 року потерпіла пода-
ла слідчому письмове клопотання, у якому просила 
встановити траєкторію руху вибухового снаряду 
та його тип. Відповіді на своє клопотання вона не 
отримала.

Справа Атаманюк98

13 січня 2015 року було здійснено артилерійський 
обстріл с. Гранітне (на той час - Тельманівський ра-
йон, Донецька область, підконтрольна уряду Укра-
їни територія; на даний час – Волноваський район, 
Донецька область). Унаслідок прямого попадання 
снаряду в будинок поранення отримала дворічна 
дівчинка.

Дитина померла в кареті «швидкої допомоги». Того 
ж дня слідчими поліції було розпочато криміналь-
не провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне 
вбивство).

Єдиною слідчою дією у справі родичі загиблої на-
зивають огляд трупа.

У червні 2015 року, на одну зі своїх численних скарг 
на адресу прокуратури, мати дівчинки отримала 
лист прокуратури Волноваського району, у якому, 
без посилання на конкретні обставини та досягнуті 
результати, повідомлялося про те, що розслідування 
триває.

У вересні 2015 року мати дівчинки зверталася до 
слідчого з письмовим  клопотанням про проведення 
слідчих дій, у якому просила розшукати та провести 
допит свідків, які б змогли вказати на те, хто та з 
якого боку вів мінометний обстріл, оглянути місце 
події та провести фотофіксацію місця вибуху, про-
вести судово-медичну експертизу. Відповіді на своє 
клопотання вона не отримала. Прогрес у розсліду-
ванні відсутній.

Справа Климко99

30 липня 2014 року в м. Попасна (Луганська область, 
підконтрольна уряду України територія) по дорозі 
додому внаслідок артилерійського обстрілу пора-
нень та контузії зазнав цивільний громадянин Ва-
лерій Климко.

Приблизно через день до нього додому приїхали 
працівники поліції та опитали його щодо артилерій-
ського обстрілу. На більшість питань, як то напрямок 
пострілів, тип зброї та питання про ймовірних ви-
конавців артилерійського обстрілу, Валерій не зміг 
відповісти. Після цього ніхто з працівників поліції 

більше не спілкувався з потерпілим. Слідчих дій за 
його участю не проводилося.

Уже 2018 року Валерій спробував з’ясувати в місце-
вій поліції результати досудового розслідування. 
Від дільничного офіцера поліції він зміг отримати 
лише інформацію про те, що матеріали, імовірно, 
були передані до СБУ. Більш точної інформації в 
поліції йому не надали. За словами потерпілого, у 
нього склалося враження, що працівники поліції й 
самі точно не знають, куди поділися матеріали про 
цей артилерійський обстріл.

Справа Чуренка100

24 січня 2015 року в м. Попасна (Луганська область, 
підконтрольна уряду України територія) під час 
артилерійського обстрілу загинув цивільний гро-
мадянин Михайло Чуренко. Під час гасіння пожежі 
на подвір’ї його син отримав тілесні ушкодження у 
вигляді опіків. У день обстрілу в лікарні останнього 
опитали поліцейські.

За цим фактом було розпочато досудове розсліду-
вання. У подальшому жодних слідчих (розшукових) 
дій не проводилося (крім допиту потерпілого).

Працівники поліції в усній розмові повідомили по-
терпілому (сину загиблого) про те, що справу фак-
тично розслідувати не будуть, тому що не бачать ре-
альної можливості встановити винних. Потерпілий 
декілька разів телефонував слідчому та намагався 
дізнатися про хід і подальші перспективи розслі-
дування. За словами потерпілого, слідчий вважає 
справу безперспективною та виключає можливість 
проводити які-небудь подальші слідчі (розшукові) 
дії.

2.6.2. Знищення або пошкодження майна  
 цивільних осіб

Справа Кухарських

У серпні 2015 року внаслідок артилерійського об-
стрілу в будинок родини Кухарських (м. Торецьк, 
Донецька область, підконтрольна уряду України 
територія) влучили артилерійські снаряди, виникла 
пожежа. Будинок та все те, що в ньому містилося 
(побутова техніка, меблі, одяг та інше), було знищено 
пожежею. Вікторія та Олександр Кухарські, їхній 
син та старенька бабуся дивом залишилися живими.

За словами потерпілих, згодом місце події оглядали 
різні державні органи та посадові особи, складали 
різні документи. Чи були серед них працівники по-
ліції, Вікторія та Олександр не пам’ятають, оскільки 
вся родина перебувала в шоковому стані.98	Ім’я	(прізвище,	власне	ім’я,	по	батькові)	потерпілого	та	імена	інших	

учасників	подій	змінено.

99	Ім’я	(прізвище,	власне	ім’я,	по	батькові)	потерпілого	та	імена	інших	
учасників	подій	змінено.

100	Ім’я	(прізвище,	власне	ім’я,	по	батькові)	потерпілого	та	імена	
інших	учасників	подій	змінено.
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Фото будинку Кухарських після пожежі
Автор: Олександр Кухарський, серпень 2015 р.
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З часу вчинення злочину Вікторію та Олександра 
жодного разу не викликали до поліції, не допиту-
вали як потерпілих. Подружжя не мало відомостей 
про те, чи проводиться офіційне розслідування. За 
словами потерпілих, вони з самого початку не вірили 
в можливість покарання винних, і тому самостійно 
не зверталися до правоохоронців із запитами про 
хід розслідування.

Лише в лютому 2018 року з повідомлення Торецького 
відділення поліції Кухарські дізналися, що відомості 
про вчинене кримінальне правопорушення були 
внесені до ЄРДР з кримінально-правовою кваліфіка-
цією за ч. 1 ст. 258 КК України (терористичний акт), 
а матеріали досудового розслідування передано за 
підслідністю до слідчого відділу СБУ.

Досліджуючи ситуацію зі станом розслідування 
даної категорії правопорушень, автори звіту до-
помогли потерпілим скласти та подати слідчому 
СБУ клопотання про проведення слідчих дій. Адже, 
зафіксувавши протоколом огляду подію злочину, 
правоохоронці не визначили за допомогою експер-
тизи причини знищення будинку та вартість ре-
монтно-відновлювальних робіт. Клопотання про 
призначення відповідної експертизи було повністю 
задоволено слідчим СБУ.

Справа Холоденка101

До початку збройного конфлікту Дмитро Холоденко 
мав невеликий готель поблизу Горлівки (смт. Зайце-
ве, Бахмутський район, Донецька область, частко-
во перебуває під контролем уряду України; до 2016 
року селище входило до Горлівської міської ради).

У травні 2014 року учасники незаконного збройного 
формування т. зв. «ДНР» провели обшук готелю, 
викрали декілька комп’ютерів. Імовірно, причиною 
обшуку була проукраїнська позиція Дмитра та спро-
ба вимагання грошей у підприємця. Дмитро встиг 
вчасно залишити окуповану територію.

2015 року ЗСУ звільнили частину населеного пункту. 
Готель опинився на території, підконтрольній укра-
їнським військовим. Восени 2015 року в будівлю го-
телю неодноразово влучали артилерійські снаряди. 
У грудні 2015 року будівлю було знищено пожежею, 
яка сталася після влучення чергового снаряду. Ще 
до пожежі готель було частково пограбовано.

За фактом знищення будівлі готелю поліцією було 
розпочато досудове розслідування. Дії невстановле-
них злочинців були кваліфіковані слідчими за ч. 2 ст. 
194 КК України (умисне знищення або пошкодження 
майна). Упродовж перших місяців розслідування 
слідчий допитав заявника та двох свідків. Інші слідчі 
дії, у тому числі огляд місця події (будівлі готелю), 
не проводилися.

Справа Ємельянової102

У січні-серпні 2015 року, унаслідок неодноразових 
попадань артилерійських снарядів, було повністю 
знищено будинок Вікторії Ємельянової на окупо-
ваній території неподалік Донецького аеропорту.

За її заявою правоохоронними органами України 
було розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 258 
КК України (терористичний акт). За інформацією 
потерпілої, жодних слідчих дій проведено не було.

Посилаючись на ефективний контроль Росії над 
окупованими територіями Донецької та Луганської 
областей, Вікторія також подала заяву про пору-
шення кримінальної справи до Слідчого комітету 
Російської Федерації. На свою заяву вона отримала 
відповідь слідчого з «Управління з розслідування 
злочинів, пов’язаних із застосуванням заборонених 
засобів та методів ведення війни» Головного слідчого 
управління Слідчого комітету Російської Федерації 
про те, що Головним слідчим управлінням нібито 
підготовано запит про надання правової допомо-
ги компетентним органам України відповідно до 
Конвенції про правову допомогу і правові відноси-
ни у цивільних, сімейних і кримінальних справах 
(Мінськ, 22.01.1993 р.) з метою перевірки доводів, 
викладених у зверненні.

Справи Іващенка та Петренка103

У липні 2014 року внаслідок артилерійських обстрі-
лів було пошкоджено квартиру Михайла Іващенка 
у м. Донецьку (окупована територія). У вересні 2016 
року за його заявою було розпочато досудове розслі-
дування за ч. 2 ст. 258 КК України (терористичний 
акт). Про подальший хід досудового розслідування 
потерпілому нічого не відомо.

У серпні 2014 року за аналогічних обставин було 
повністю зруйновано двоповерховий багатоквартир-
ний будинок, у якому була розташована квартира 
Дмитра Петренка (м. Шахтарськ, Донецька область, 
окупована територія). Як і в попередньому випадку, 
було розпочато досудове розслідування, але про його 
подальший хід Дмитру нічого не відомо.

КОМЕНТАР

Майже всі потерпілі в розглянутих вище справах про 
артилерійські обстріли не мають актуальної інфор-
мації про хід досудового розслідування та зверта-
ються до слідчого лише епізодично. Не маючи віри 
у спроможність правоохоронної системи України 
відновити справедливість, не володіючи в повному 
обсязі інформацією про свої процесуальні права 

101	Ім’я	(прізвище,	власне	ім’я,	по	батькові)	потерпілого	та	імена	
інших	учасників	подій	змінено.

102	Ім’я	(прізвище,	власне	ім’я,	по	батькові)	потерпілого	та	імена	
інших	учасників	подій	змінено.

103	Ім’я	(прізвище,	власне	ім’я,	по	батькові)	потерпілого	та	імена	
інших	учасників	подій	змінено.
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та не маючи доступу до якісної правової допомоги 
адвоката, потерпілі в повній мірі не користуються 
наданим їм правом на ознайомлення з матеріала-
ми досудового розслідування та правом на подання 
слідчому клопотань про проведення слідчих дій. 
Натомість, ті нечисленні клопотання, які потерпілі 
все ж подають слідчим (здебільшого – за сприяння 
правозахисних НУО), часто залишаються слідчими 
без розгляду та відповіді.

Проте більшість потерпілих, посилаючись на усне 
спілкування зі слідчими, впевнена в тому, що роз-
слідування фактично не проводяться.

2.7. Порушення недоторканості житла

2.7.1. Використання нерухомого майна 
 цивільних осіб у військових цілях 
 та пограбування житла

З початком збройного конфлікту ціла низка населе-
них пунктів опинилася на лінії зіткнення. Деякі бу-
динки в населених пунктах по обидва боки від лінії 
розмежування були зайняті військовослужбовцями 
ЗСУ або учасниками НЗФ відповідно – імовірно, з 
метою використання в якості захисних споруд. У 
населених пунктах, подекуди просто у дворах при-
ватних будинків, були обладнані військові позиції. 
Більшість зайнятих будинків було пограбовано.

Спеціаліст із МГП професор Е. Давід зазначає: «У різ-
них категорій об’єктів, що перебувають під захистом, 
є така спільна риса: їх не можна використовувати у 
військових цілях, інакше вони втрачають, більш-
менш безпосередньо, залежно від об’єкта, захист від 
прямих наслідків військових дій. Іншими словами, не 
забороняється використовувати у військових цілях 
цивільний об’єкт (за винятком випадків віроломства) 
або гідроелектростанцію, адже це використання 
призводить ipso jure до втрати імунітету, яким такий 
об’єкт наділений за звичайних умов»104.

Однак забороняється розграбування (ІV Женевська 
конвенція, ст. 33, Додатковий протокол ІІ до Жене-
вських конвенцій, ст. 4 (2) (g)). Розграбування міста 
або населеного пункту, навіть якщо його захоплено 
штурмом, становить воєнний злочин (Гаазька кон-
венція 1907 року, ст. 8 Римського статуту, звичаєве 
міжнародне право та ст. 438 КК України).

Справа Мартиненка

У березні 2015 року житловий будинок, що нале-
жав Анатолієві Мартиненку та розташовувався на 

підконтрольній уряду України території поблизу 
лінії зіткнення (Попаснянський район Луганської 
області), було розграбовано невідомими особами. У 
вчиненні злочину Анатолій підозрював двох одно-
сельчан та військовослужбовця ЗСУ зі складу одного 
з військових формувань, що дислокувалося в селі.

За фактом вчинення цього злочину за заявою Ана-
толія слідчими місцевої поліції було розпочато досу-
дове розслідування. Слідчі дії обмежилися оглядом 
місця події та допитом Мартиненка як потерпілого. 
Допит імовірних підозрюваних та військових з числа 
командирів військового формування проведено не 
було.

Через рік після цих подій, у квітні 2016 року, Анато-
лій здійснив спробу відвідати будинок та перевіри-
ти збереження решти майна, що залишилося після 
пограбування.

На той час, після чергової ротації, у селі дислокува-
лися бійці 25-го батальйону «Київська Русь». Військо-
ві мешкали в окремих будинках у селі. За декілька 
будинків від житла Анатолія було обладнано укрі-
плені позиції. Підходи до будинку було заміновано. 
Анатолія не допустили до будинку.

У вересні 2016 року місцева прокуратура, на скаргу 
потерпілого щодо бездіяльності слідчого, повідом-
ляла, що слідчим було допитано свідків, надано 
доручення працівникові оперативного підрозділу 
на встановлення винних у скоєнні злочину осіб. За-
галом зміст листа здавався досить формальним. До 
цього часу потерпілому не вдалося з’ясувати, про 
яких свідків йшла мова.

Декілька звернень Анатолія до органів прокуратури, 
зокрема прокуратури Луганської області, не сприяли 
прогресу в розслідуванні.

Через проживання в Київській області та відсутність 
коштів на поїздки до місця проведення досудового 
розслідування, потерпілий не має змоги активно 
контролювати хід розслідування, у тому числі озна-
йомитися з наявними матеріалами досудового роз-
слідування.

Справа Лобойка, Василенка та інших105

2015 року мешканці вулиці Зелений Гай у м. Мар’їн-
ка  (Донецька область, підконтрольна уряду Украї-
ни територія) Лобойко, Василенко та інші (загалом 
близько 57 сімей) зіткнулися з проблемою викори-
стання їхнього житла як захисних споруд під час 
ведення бойових дій.

104	Давид	Э.	Принципы	права	вооруженных	конфликтов:	Курс	лекций,	
прочитанных	на	юридическом	факультете	Открытого	Брюссельского	
университета.	–	М.:	Международный	Комитет	Красного	Креста,	
2011.	–	1144	с.

105	Ім’я	(прізвище,	власне	ім’я,	по	батькові)	потерпілих	змінено.	Люди	
не	бажають	публічно	оприлюднювати	свої	імена,	пояснюючи	це	
тим,	що	бояться	невдоволення	з	боку	військових,	котрі	дислокуються	
в	місті.
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На цій вулиці, що розташована у східній частині мі-
ста, розмістилися оборонні позиції ЗСУ. До літа 2015 
року мешканці вулиці – а це близько 57 сімей – мали 
вільний доступ до свого житла. Проте вже в той час 
багато будинків були зруйновані артилерійськими 
обстрілами.

За свідченнями місцевих мешканців, навесні 2015 
року до будинків без згоди власників почали все-
лятися військовослужбовці ЗСУ та добровольчих 
батальйонів. Самовільне вселення супроводжувалося 
масовими крадіжками побутових речей з будинків. 
Починаючи з червня 2015 року доступ цивільних 
осіб на вулицю (до будинків) було заборонено. Такі 
обмеження з боку військових пояснювалися тим, що 
перебування на відповідній території є небезпечним.

Частина мешканців із розумінням ставиться до вве-
дення відповідних обмежень. Проте в людей викли-
кають обурення непоодинокі факти пограбування 
житла.

У липні 2015 року, за колективною заявою мешканців 
вулиці, слідчими поліції було розпочато досудове 
розслідування з попередньою правовою кваліфіка-
цією за ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана 
з проникненням у житло). Уже через чотири дні 
потому слідчий своїм листом повідомляв одного з 
потерпілих, що злочини було вчинено військовос-
лужбовцями ЗСУ.

Водночас на запит Представника Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини (представ-
ника Уповноваженого з питань дотримання прав 
внутрішньо переміщених осіб) штаб Антитерорис-
тичного центру заперечив будь-яку причетність 
військовослужбовців ЗСУ до неправомірних дій 
стосовно мешканців міста, у тому числі до погра-
бування житла106.

Військовий комендант військової комендатури міста 
Курахове також заперечив причетність військово-

107	2014	року	–	Новоазовський	район,	Донецька	область.

службовців ЗСУ до розкрадання майна цивільних 
осіб. У своєму листі на адресу одного з потерпілих 
він, серед іншого, звернув увагу на те, що ще до при-
буття до міста у травні 2015 року підрозділів ЗСУ 
багато будинків було захоплено та пограбовано 
учасниками НЗФ.

Начальник тилу Командування Сухопутних військ 
ЗСУ у своєму листі до одного з потерпілих пові-
домляв, що питання компенсації за проникнення 
військовослужбовців ЗСУ до житла та його вико-
ристання як захисної споруди у зв’язку з проведен-
ням АТО не належить до компетенції Міністерства 
оборони України.

Формально досудове розслідування триває. Разом 
з тим, слідчий у своїх листах повідомляє, що про-
водити слідчі дії на території вулиці Зелений Гай 
неможливо через відсутність офіційного письмового 
дозволу на роботу від керівників антитерористич-
ного центру.

Поряд з цим, у наведеному листі слідчим не зазна-
чається, які саме слідчі дії можливо провести та які 
з них проведено (проводяться).

З листування з різними державними установами по-
терпілим відомо, що свого часу позиції в місті займа-
ли 28-ма окрема гвардійська механізована бригада та 
20-й окремий мотопіхотний батальйон ЗСУ. Однак 
слідчим не вживалися заходи, спрямовані на допит 
командирів цих військових підрозділів та окремих 
військовослужбовців.

Описана вище ситуація характерна і для деяких ін-
ших населених пунктів на лінії зіткнення.

Справа Осипова, Бойка та інших

У період з вересня 2014 року й по теперішній час 
село Широкине  (Волноваський район107, Доне-
цька область, на цей час – підконтрольна уряду 

106	Лист	представника	Уповноваженого	з	питань	дотримання	прав	
ВПО	від	20.05.2016	р.

МАР’ЇНКАМАР’ЇНКА
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Використання житла в якості захисних споруд (м. Мар’їнка Донецької області, 
вулиця Зелений Гай)
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України територія) стало одним з епіцентрів зброй-
ного протистояння. Через артилерійські обстріли 
було зруйновано будинки місцевого населення. За 
твердженнями окремих місцевих мешканців, усе 
вціліле рухоме майно (побутова техніка, одяг, меблі 
тощо) було розграбовано.

У червні 2018 року створена місцевими мешканцями 
Іваном Осиповим та Валерієм Бойком громадська 
організація «Врятування Широкиного», діючи в ін-
тересах своїх членів і посилаючись на руйнування 
та пограбування житла, звернулася до Волноваського 
відділу поліції із заявою про проведення офіційного 
розслідування, оскільки за жодним окремим фактом 
руйнування та пограбування житла розслідування 
не розпочиналося108.

Волноваський відділ поліції відмовився внести ві-
домості до ЄРДР та розпочати відповідне розсліду-
вання.

У липні 2018 року слідчий суддя Волноваського 
міського суду Донецької області задовольнив скар-
гу громадської організації, зобов’язав службових 
осіб поліції внести відомості до ЄРДР та розпочати 
розслідування.

Поліція виконала рішення слідчого судді та розпо-
чала розслідування.

ДОНЕЦЬК

МАРІУПОЛЬ

Широкине

108	За	свідченням	голови	ГО	«Врятування	Широкиного»	Івана	
Осипова,	членам	організації	не	відомо	про	існування	кримінальних	
проваджень	за	фактом	руйнування	та	пограбування	їх	житла.

Лист Волноваського відділу поліції у відповідь на заяву ГО «Врятування Широкиного» про вчинення кримінального 
правопорушення – пограбування житла цивільного населення на території  с. Широкине. 

Джерело: ГО «Врятування Широкиного». 
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Ухвала слідчого судді у справі ГО "Врятування Широкине"





2.7.2. Захоплення нерухомого майна 
 цивільних осіб для використання 
 в особистих цілях

На окупованій території мають місце численні ви-
падки захоплення учасниками НЗФ нерухомого май-
на цивільних осіб для використання не як захисної 
споруди (з військовою ціллю), а в особистих цілях, 
зокрема для особистого проживання. Авторам звіту 
не вдалося віднайти потерпілих від подібних неза-
конних дій з боку збройних формувань України.

Справа ОЛЕКСАНДРОВА109

У вересні 2017 року Володимир Олександров звер-
нувся до Дружківського відділення поліції (Доне-
цька обл.) з письмовою заявою, у якій зазначав, що 
до його будинку, розташованого на окупованій те-
риторії, самовільно вселилася людина, наближена 
до керівництва місцевої окупаційної адміністрації, 
та використовує будинок для власного проживан-
ня. Одночасно з цим, за твердженням потерпілого, 
імовірний злочинець вивіз у невідомому напрямку 
частину речей, що містилися в будинку (меблі, по-
бутова техніка).

Оскільки протягом 24 годин з моменту подання за-
яви жодної реакції поліції не було, Володимир звер-
нувся зі скаргою до слідчого судді місцевого суду. У 
скарзі просив визнати бездіяльність слідчих поліції 
незаконною та зобов’язати їх внести відомості про 
вчинений злочин до ЄРДР.

Через декілька днів потому на свою заяву Володимир 
отримав листа з відділення поліції, у якому повідом-
лялося, що, оскільки подія відбулася на окупованій 
території, перевірити обставини, викладені в заяві, 
немає можливості. Тому ознак будь-якого злочину 
працівники поліції не вбачають.

Слідчий суддя повністю задовольнив скаргу Воло-
димира та зобов’язав слідчих розпочати досудове 
розслідування.

Після скарги потерпілого до місцевої прокуратури 
поліція виконала ухвалу слідчого судді та розпочала 
розслідування, а після ще однієї скарги Володими-
ра його допитали за місцем проживання в якості 
потерпілого.

Жодних інших слідчих (розшукових) дій не про-
водилося, хоча у своїй заяві про вчинення злочину 
потерпілий повідомляв поліції, що йому відомі пов-
ні анкетні дані злочинця (ПІП, дата народження, 
адреса реєстрації місця проживання та багато іншої 
інформації).

Звертає на себе увагу той факт, що поліція кваліфі-
кувала вчинений щодо Володимира злочин лише 

109	Ім’я	(прізвище,	власне	ім’я,	по	батькові)	потерпілого	змінено.

за ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка), проігнорував-
ши той факт, що будинок після пограбування ви-
користовується злочинцями ще й для особистого 
проживання (ст. 162 КК України «порушення недо-
торканості житла»).

Справа Сурженко110

На початку жовтня 2014 року не відомі Галині Сур-
женко особи проникли до будинку, що належав їй 
за правом особистої приватної власності (Луганська 
обл., Лутугинський район, окупована територія), 
та заволоділи наявним у будинку майном (побуто-
ва техніка, меблі, особисті речі родини). У подаль-
шому, зважаючи на те, що Галина, через збройний 
конфлікт, була змушена залишити будинок, ті самі 
особи почали використовувати будинок для власно-
го проживання. Від сусідів Галині відомо лише те, 
що в будинку мешкають родиною чоловік та жінка. 
Чоловік відрекомендовується як «руський офіцер».

Уже 2018 року потерпіла звернулася із заявою до 
поліції за місцем проживання у м. Слов’янськ (До-
нецька обл.). У своїй заяві вона просила розпочати 
кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 КК України 
(крадіжка, поєднана з проникненням у житло) та 
ч. 1 ст. 162 КК України (порушення недоторканості 
житла).

Через деякий час поліція листом сповістила Гали-
ну про те, що відомості за її заявою були внесені 
до ЄРДР, та розпочато досудове розслідування. Її 
допитали в якості потерпілої, після чого матеріали 
досудового розслідування було направлено прокуро-
ру для визначення підслідності злочину за органами 
досудового розслідування Луганської області.

На відміну від розглянутої вище схожої справи, по-
ліція кваліфікувала вчинений щодо Галини злочин 
лише за ч. 1 ст. 162 КК України (злочин невеликої 
тяжкості), проігнорувавши факт крадіжки її майна 
з будинку (тяжкий злочин).

У березні 2018 року потерпіла звернулася до слід-
чого з письмовим запитом про стан розслідування, 
зокрема просила повідомити найменування органу 
досудового розслідування, до якого були передані 
матеріали. Запит залишився без відповіді.

Справа Звєрєва111

Навесні 2015 року до будинку родини Звєрєвих, 
що розташований на окупованій території Доне-
цької області, самовільно, без їхньої на те згоди, 
вселився російський військовий із співмешканкою 
з числа односельчан. Протягом наступних двох ро-
ків вони використовували будинок для особистого 

110	Ім’я	(прізвище,	власне	ім’я,	по	батькові)	потерпілої	змінено.

111	Ім’я	(прізвище,	власне	ім’я,	по	батькові)	потерпілої	змінено.
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проживання. 2017 року залишили будинок, забрав-
ши з собою всі цінні речі.

Потерпіла, Надія Звєрєва, звернулася з письмовою 
заявою до поліції. Про результати розгляду заяви 
їй нічого не відомо. Водночас за світлинами з соці-
альних мереж Надія самостійно встановила особу 
жінки, яка вселилася до будинку.

За рік до подій з будинком учасники незаконних 
збройних формувань самовільно зайняли нежит-

лове приміщення, що також належить родині 
Звєрєвих.

На своє звернення з цього приводу до поліції в 
м. Дніпрі заявники отримали відповідь про те, що 
ознак кримінального правопорушення в повідом-
лених фактах не вбачається.

Бездіяльність поліції родина не оскаржувала, вва-
жаючи це марним.

Лист поліції у відповідь на заяву про вчинення кримінального правопорушення

КОМЕНТАР

У справах, що стосуються використання ЗСУ житла 
цивільних осіб у якості захисних споруд, частина лю-
дей з розумінням ставиться до того, що це викликано 
військовою необхідністю (військовою метою). Проте 
у громадян викликають обурення систематичні фак-
ти пограбування житла та відсутність адекватної ре-
акції правоохоронців, місцевої влади та військового 
командування на їхні заяви з приводу такої ситуації. 
Це значно підриває авторитет ЗСУ в очах місцевого 
населення. Також вбачається, що в кожному кон-
кретному випадку військовому командуванню слід 
ретельно перевіряти наявність крайньої військової 
необхідності у використанні житла під захисні спо-

руди, оскільки це завдає істотної майнової шкоди 
цивільному населенню, зокрема з огляду на відсут-
ність в Україні механізму компенсації цієї шкоди.

У справах про захоплення нерухомого майна цивіль-
них осіб на окупованій території та використання 
цього майна для проживання родин представни-
ків окупаційної влади органи Національної поліції 
часто відмовляли потерпілим у внесенні відомо-
стей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, 
посилаючись на відсутність можливості перевіри-
ти відповідний факт шляхом огляду відповідного 
житлового приміщення. Потерпілі, не маючи віри у 
відновлення справедливості, не завжди оскаржують 
таку бездіяльність правоохоронців.

51



3. ПРОБЛЕМИ ТА НЕДОЛІКИ 
 ОФІЦІЙНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

1. Невнесення відомостей про кримінальне пра-
вопорушення до ЄРДР

У випадку вчинення злочину на окупованій тери-
торії (зокрема порушення недоторканості житла), 
органи досудового розслідування, посилаючись на 
неможливість оглянути місце події та встановити 
очевидців злочину, не завжди вносять відомості про 
кримінальне правопорушення, на підставі заяви по-
терпілого, до ЄРДР, що не відповідає приписам ч. 1 
ст. 214 КПК України112.

Передбачений цією нормою обов’язок слідчого/
прокурора полягає в тому, що вказані уповноважені 
суб’єкти невідкладно (але не пізніше 24 годин) мають 
внести відомості про кримінальне правопорушення 
до ЄРДР та розпочати розслідування з наступним 
його закриттям у разі, якщо в ході такого розслі-
дування буде встановлено відсутність події кримі-
нального правопорушення чи інші обставини, які, 
відповідно до КПК України, є підставою для його 
закриття. Відсутність фізичного доступу до місця 
події не може бути підставою для відмови потерпі-
лому в проведенні офіційного розслідування.

2. Проблеми з визначенням місця проведення до-
судового розслідування

2.1. Має місце ситуація визначення територіальної 
підслідності для проведення досудового розслідуван-
ня щодо кримінальних правопорушень, учинених 
на окупованій території, за органами досудового 
розслідування, що перебувають на значній відста-
ні від місця вчинення злочину (місця проживання 
більшості свідків та потерпілих) та мають складну 
транспортну доступність (погане автомобільне та/
або залізничне сполучення)113. Наприклад, злочини, 
вчинені на території Жовтневого району м. Луган-

ська, наразі територіально підслідні Троїцькому 
відділенню поліції (Троїцький район, Луганська 
обл., близько 230 км від місця вчинення злочину та 
близько 150 км від адміністративного центру об-
ласті – м. Сєвєродонецька). Така ситуація створює 
невиправдані складнощі в розслідуванні. Слідчий 
не має змоги особисто проводити більшість слідчих 
(розшукових) дій (наприклад, особисто ретельно 
допитати свідків та потерпілих, які не мають змоги 
(а часто – і бажання) долати 100-200 км по бездоріж-
жю, або щоразу змушені долати відповідну відстань 
пішки), що істотно впливає на якість розслідування. 
Доступ потерпілих до матеріалів досудового розслі-
дування теж ускладнений.

У Луганській області така ситуація зумовлена роз-
порядженнями Голови Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ «Про визначення територіальної підсудності 
справ» від 02.09.2014 р. № 271/0/38-14, від 12.09.2014 
р. № 29/0/38-14, від 08.12.2014 р. № 56/0/38-14 (цими 
розпорядженнями було визначено територіальну 
підсудність кримінальних проваджень, підсудних 
місцевим загальним та апеляційним судам, розта-
шованим у районі проведення АТО), а в Донецькій 
області – спільним наказом прокуратури Донецької 
області та ГУ НП в Донецькій області від 20 січня 
2016 р. № 10окв/72 «Про забезпечення ефективного 
здійснення досудового розслідування у криміналь-
них провадженнях та процесуального керівництва 
ним», який приймався з урахуванням змісту зазна-
чених вище розпоряджень (відповідно, внесення 
змін до розпоряджень або прийняття нових роз-
поряджень буде підставою для внесення змін до  
наказу).

Визначаючи територіальну підслідність, перевагу 
слід надавати тим органам досудового розсліду-
вання, які розташовані в адміністративних центрах 
відповідних областей та в максимально наближених 
до них населених пунктах. У Донецькій області та-
кими містами можуть бути Краматорськ, Слов’янськ, 
Бахмут, Костянтинівка, Маріуполь, а в Луганській – 
Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне.

112	Див.	справу	Олександрова,	справу	Звєрєва,	справу	Осипова,	
Бойка	та	інших.

113	Див.	справу	Луганського	та	справу	Конєвих.
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2.2. В окремих кримінальних провадженнях мають 
місце невиправдані затримки з визначенням міс-
ця проведення досудового розслідування та/або 
з перекваліфікацією (додатковою кваліфікацією) 
злочину.

Наприклад, у справі Аврамова, незважаючи на 
вчинення злочину в Донецькій області, справа з 
травня 2015 року по травень 2018 року розслідуєть-
ся управлінням поліції в Києві. Крім цього, попри 
звільнення потерпілого у травні 2015 року, станом 
на травень 2018 року справа розслідується за ч. 1 ст. 
115 КК України як умисне вбивство. Така ситуація 
красномовно свідчить про те, що справою з травня 
2015 року слідчий фактично не займається, а про-
цесуальне керівництво розслідуванням з боку про-
курора не здійснюється.
 
3. Відсутність оперативності в діях правоохоронців

3.1. У деяких кримінальних провадженнях слід кон-
статувати відсутність оперативного реагування на 
заяви (повідомлення) про злочини, а так само від-
сутність у слідства вчасно висунутих та чітко сфор-
мульованих слідчих версій, які необхідно відпрацю-
вати в ході розслідування. Також слід констатувати 
відсутність плану слідчих (розшукових) дій на по-
чатковому етапі розслідування, у тому числі плану 
першочергових слідчих (розшукових) дій114.

3.2. Плани слідчих (розшукових) дій на наступних 
етапах розслідування в більшості з наведених у цьо-
му звіті кримінальних проваджень мали відверто 
формальний характер. Вони не містили переліку 
конкретних слідчих (розшукових) дій, які необхід-
но вчинити, недостатньо враховували специфіку 
вчиненого злочину115.

4. Затримки з допитом потерпілих

У деяких кримінальних провадженнях мали місце 
невиправдані затримки з допитом потерпілих та 
заявників (із залученням осіб до участі у криміналь-
ному провадженні в якості потерпілого)116. Напри-
клад, у справі Сергійчук заявницю, що повідомила 
про вбивство своїх рідних у вересні 2014 року, ста-
ном на вересень 2016 року так і не допитали в якості 
потерпілої, а у справі Конєвих заявників допитали 
лише майже через місяць після початку досудових 
розслідувань.

5. Недостатня ретельність під час проведення слід-
чих (розшукових) дій

5.1. У більшості кримінальних проваджень слідчі 
(розшукові) дії, проведені під час розслідувань, ча-

сто були непослідовними, не мали чітко визначеної 
мети (не були спрямовані на перевірку певної слідчої 
версії) або були поверховими. Іноді слідчі дії мали 
абсурдний характер117.

5.2. Слідчими не проводився допит усіх осіб, яким 
можуть бути відомі обставини вчинення злочину. У 
деяких випадках допити були поверховими118.

5.3. Доручення слідчого працівникам оперативного 
підрозділу про проведення слідчих (розшукових) дій 
часто були формальними та беззмістовними. Так 
само формально до їх виконання нерідко ставилися 
працівники оперативного підрозділу119.

5.4. Слідчими допускалися невиправдані затрим-
ки з проведенням окремих слідчих (розшукових)/
процесуальних дій120. Наприклад, у справі Конєвих 
слідчий лише через 8 місяців після звільнення та 
допиту потерпілих виніс постанову про затриман-
ня їхнього транспортного засобу, що залишився у 
володінні незаконних збройних формувань.

5.4.1. Невиправдані затримки з призначенням та 
проведенням експертиз. Іноді призначалися експер-
тизи, доцільність проведення яких на відповідному 
етапі розслідування є сумнівною121.

Наприклад, у справі Дмитренка потерпілого звіль-
нили з місця незаконного ув’язнення ще влітку 2014 
року. Розслідування вчинених щодо нього злочинів 
було відновлено в лютому 2015 року122. Судово-ме-
дична експертиза тілесних ушкоджень була призна-
чена слідчим лише у вересні 2016 року. У листопаді 
2016 року слідчий призначив судово-балістичну 
експертизу з метою ідентифікації предмету (кулі), 
вилученого з тіла потерпілого. Матеріали досудового 
розслідування не містять відомостей, які б виправдо-
вували такі затримки у призначенні та проведенні 
експертиз. Улітку 2014 року в одній з київських лі-
карень потерпілий отримував медичну допомогу у 
вигляді вилучення з його тіла залишку кулі. Таким 
чином, уже тоді правоохоронцям на підконтрольній 
уряду території мало б бути відомо про подію цього 
злочину.

5.4.2. Невиправдані затримки з допитом свідків з чис-
ла військовослужбовців ЗСУ та інших військових 

114	Див.	справу	Луганського	та	справу	Бутенка.

115	Див.	справу	Луганського	та	справу	Конєвих.

116	Див.	справу	Сергійчук	та	справу	Конєвих.

117	Див.	справу	Удовенка,	справу	Луганського,	справу	Чернова,	
справу	Хорольських.

118	Див.	справу	Сидоренка,	справу	Луганського,	справу	Нефьодова.

119	Див.	справу	Луганського,	справу	Сергійчук,	справу	Нежданової,	
справу	Конєвих.

120	Див.	справу	Конєвих,	справу	Макаренка,	справу	Чернова.

121	Див.	справу	Нефьодова,	справу	Дмитренка,	справу	Бондаренка,	
справу	Удовенка,	справу	Гришина.

122	У	якості	підстави	для	початку	нового	розслідування	правоохоронці	
посилалися	на	те,	що	матеріали	раніше	розчатого	досудового	роз-
слідування	залишилися	на	не	підконтрольній	уряду	України	території.
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формувань України. Однією з передумов виникнен-
ня цієї проблеми є відсутність у слідчих та оператив-
них підрозділів поліції доступу до інформації про 
особовий склад військових підрозділів, їх місцезнахо-
дження та переміщення тощо123. Наприклад, у справі 
Удовенка військовослужбовців, імовірних свідків 
вчинення злочину, не можуть повторно допитати 
вже протягом більше ніж року.

5.5. Недостатнє використання правоохоронцями 
можливостей та сучасних досягнень криміналістич-
ної техніки, тактики та методики під час розсліду-
вання124.

5.5.1. Невикористання органами досудового розслі-
дування криміналістичних методів (засобів і прийо-
мів) фіксації ознак зовнішнього вигляду злочинців 
(зокрема, з числа учасників НЗФ у справах про не-
законне позбавлення волі, катування людей):

- словесного викладу ознак зовнішнього вигляду 
злочинців у процесуальних документах (прото-
коли допиту потерпілих, як правило, не містять 
детального опису зовнішності злочинців, обме-
жуючись лише посиланням на їх належність до 
НЗФ, позивні тощо);

- фотокомпозиційного портрета/фоторобота (слід-
чі не проводять дій зі складання фоторобота).

5.5.2. Ігнорування можливості впізнання потерпіли-
ми осіб (злочинців) та предметів за фотознімками, 
матеріалами відеозапису (відеофайлами), за опера-
тивно-довідковими/криміналістичними обліками 
тощо.

5.5.3. Невикористання графічної форми фіксації до-
казової інформації шляхом складання планів, схем, 
карт (нанесення інформації на карти місцевості) і 
т. п. Це особливо актуально для злочинів, пов’яза-
них з утриманням цивільних осіб у незаконних міс-
цях несвободи, де за допомогою складеного плану/
схеми/карти можливо зафіксувати багато важливої 
інформації про місце несвободи.

6. Непроведення слідчих дій за клопотаннями 
потерпілих

Майже у всіх кримінальних провадженнях, які були 
об’єктом дослідження, мала місце ситуація, коли 
клопотання потерпілих про проведення слідчих дій 
задовольнялися, але відповідні слідчі дії не прово-
дилися або проводилися з невиправданою затрим-
кою125.

7. Невчасне зняття з розшуку

Окремі цивільні особи після свого звільнення з місць 
несвободи (окупована територія) вже на підкон-
трольній уряду території стикалися з проблемою 
затримання поліцією у зв’язку з перебуванням у роз-
шуку. Органи досудового розслідування тривалий 
час не вносили в бази даних відомості про встанов-
лення місцезнаходження розшукуваних осіб126.

Наприклад, у справі Дмитренка потерпілого звіль-
нили з місця незаконного ув’язнення (окупована 
територія) влітку 2014 року, про що правоохорон-
цям стало відомо в будь-якому разі не пізніше лю-
того 2015 року, коли за його заявою було відновлено 
розслідування в його справі. Але станом на серпень 
2016 року він перебував в офіційному розшуку. Дми-
тренка двічі затримували на блокпостах у Донецькій 
та Луганській областях, доправляючи до місцевих 
відділень поліції.

8. Відсутність ефективної методики розслідування 
злочинів, пов’язаних з артилерійськими обстрі-
лами

У випадку загибелі або поранення людей, знищення 
або пошкодження майна внаслідок артилерійських 
обстрілів підконтрольної уряду території слідчі (роз-
шукові) дії, як правило, обмежуються лише оглядом 
місця події та допитом потерпілих. Такі правопору-
шення кваліфікуються слідчими поліції за ст. 258 
КК України як терористичний акт. У подальшому 
матеріали досудового розслідування передаються за 
підслідністю до слідчих підрозділів СБУ (іноді огляд 
місця події одразу проводять співробітники СБУ). 
Подальший стан розслідування потерпілим зазвичай 
не відомий. Разом з цим, у деяких випадках окремі 
слідчі дії проводяться за клопотанням потерпілих.

Вбачається, що однією з причин відсутності інших 
слідчих (розшукових) дій є відсутність криміна-
лістичної методики розслідування злочинів відпо-
відної категорії. Очевидно, що в таких справах, за 
відсутності доступу на окуповані території, наразі 
виглядає достатньо проблематичним притягнення 
винних до відповідальності. Разом з цим, слідчі ма-
ють належним чином фіксувати подію злочину та 
за допомогою криміналістичних/військових видів 
експертизи визначати принаймні напрямок пострілу 
(за можливості – відстань, з якої стріляли), а також 
експертним шляхом фіксувати факт руйнування 
майна та розмір матеріального збитку.

Водночас автори звіту вважають, що, з огляду на 
велику кількість обстрілів та пов’язаних з цим 
руйнувань, це неможливо зробити без тимчасово-
го спрощеного порядку проведення експертиз із 
встановлення обставин артилерійського обстрілу 123	Див.	справу	Удовенка,	справу	Бутенка,	справу	Чернова.

124	Див.	справи	про	незаконне	позбавлення	волі	та	викрадення	ци-
вільних	осіб.

125	Див.	справу	Луганського,	справу	Удовенка,	справу	Ященка. 126	Див.	справу	Дмитренка	та	справу	Грищенка.
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(наприклад, порядок визначення розміру матері-
ального збитку без виїзду експерта на місце події, 
за фотоматеріалами та іншими документами, що 
містять опис майна (технічний паспорт на будинок, 
акт про пошкодження тощо), із застереженням, що 
результати такої експертизи можуть використовува-
тися лише для цілей кримінального провадження). 
З плином часу встановити ці дані буде неможливо 
(наприклад, у зв’язку з відновленням житла). Також 
вбачається, що це дозволить державі в подальшому 
узагальнювати відповідну інформацію, наприклад, 
про загальну вартість знищеного/пошкодженого 
житла127.

9. Відсутність у слідчих доступу до місця вчинен-
ня злочину, якщо його вчинено на окупованій 
території

У випадку, якщо злочин вчинено на окупованій 
території, слідчі не мають можливості провести 
огляд місця події та здійснити інші слідчі (розшуко-
ві) дії на тимчасово окупованій території, що значно 
ускладнює подальше кримінальне провадження. Це 
стосується справ про порушення недоторканості 
житла цивільного населення на окупованій тери-
торії, знищення майна в результаті артилерійських 
обстрілів, убивств цивільних осіб тощо.

Вбачається, що в таких випадках слідчому необхідно 
принаймні провести ті слідчі дії, які не вимагають 
доступу на окуповану територію, – наприклад, впі-
знання потерпілими осіб (злочинців) та предметів за 
фотознімками, матеріалами відеозапису (відеофай-
лами, у тому числі розміщеними в мережі Інтернет), 
за оперативно-довідковими/криміналістичними 
обліками, шляхом складання планів, схем, карт (на-
несення інформації на карти місцевості) і т. п. Однак 
у більшості подібних випадків слідчі обмежуються 
лише допитом потерпілих128.

10. Відсутність однакового підходу до кваліфікації 
злочинів, пов’язаних із порушенням недоторка-
ності житла на окупованій території

Слідчі поліції по-різному кваліфікують дії учасників 
НЗФ, що полягають у пограбуванні житла цивільно-
го населення на окупованій території з одночасним 
використанням такого житла в подальшому для осо-
бистого проживання. В одних випадках дії злочинців 
кваліфікуються лише як крадіжка майна, поєднана 
з проникненням у житло (тяжкий злочин), в інших 
випадках – лише як порушення недоторканості жит-
ла (злочин невеликої тяжкості).

На думку авторів звіту, у цій ситуації має місце су-
купність злочинів, тож кримінально-правова квалі-

фікація таких діянь має провадитися за сукупністю 
злочинів, передбачених відповідними частинами ст. 
162 та 185 КК України (із перспективою подальшої 
перекваліфікації за певних умов на ст. 433 «Насиль-
ство над населенням у районі воєнних дій», ст. 438 
«Порушення законів та звичаїв війни»). Навіть за 
відсутності у кримінальному провадженні особи, 
якій повідомлено про підозру, правильна криміналь-
но-правова кваліфікація вже на початковому етапі 
розслідування може мати важливе значення під час 
вирішення різних цивільних та адміністративних 
справ за участю потерпілих.

11. Недостатній обмін інформацією про кримі-
нальні провадження між різними органами до-
судового розслідування

Цю проблему добре демонструє справа Конєвих, де 
військова прокуратура, у рамках розслідування ін-
шого кримінального провадження, передала до суду 
для заочного розгляду обвинувальний акт стосовно 
особи, яка ймовірно причетна до утримання місця 
несвободи, у якому перебували потерпілі. Водночас 
Олександра не залучали до участі в цьому кримі-
нальному провадженні як потерпілого або свідка. 
Імовірно, слідчому не було відомо про наявність 
в іншому органі досудового розслідування кримі-
нального провадження за фактом позбавлення волі 
Олександра.

12. Відсутність належного процесуального керів-
ництва досудовими розслідуваннями

У багатьох кримінальних провадженнях, які стали 
об’єктом дослідження, був відсутній належний на-
гляд прокурорів за додержанням законів під час про-
ведення досудового розслідування у формі процесу-
ального керівництва досудовим розслідуванням129.

13. Відсутність належної реакції правоохоронних 
органів на пограбування житла цивільних осіб 
військовими

Слідчі поліції не мають можливості визначити наяв-
ність у діях військових складу кримінального пра-
вопорушення через відсутність доступу до житла, 
відсутність інформації про персональний склад вій-
ськових підрозділів, що дислокуються у відповідно-
му населеному пункті, а також через заперечення 
військовим командуванням події злочину130.

14. Відсутність у потерпілих інформації про хід 
досудового розслідування

Більшість потерпілих (стосується всіх категорій роз-
глянутих справ) не мають повної інформації про хід 

127	Див.	справи	про	артилерійські	обстріли,	зокрема,	справи	
Довгаля,	Чуренка,	Кухарських.

128	Див.	справу	Сергійчук.

129	Див.	справу	Луганського,	справу	Нежданової,	справу	Удовенка.

130	Див.	розділ	2.7.1	звіту.
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досудового розслідування. Потерпілі в повній мірі 
не користуються наданим їм правом на ознайомлен-
ня з матеріалами досудового розслідування. Серед 
іншого, це пов’язано з тим, що під час передачі ма-
теріалів до іншого органу досудового розслідування 
потерпілих часто не повідомляли про нове місце 
розслідування. Орган досудового розслідування, що 
проводить офіційне розслідування, нерідко розташо-

ваний на значній відстані від місця вчинення злочи-
ну та місця фактичного проживання потерпілого, що 
значно ускладнює доступ до матеріалів131. Водночас 
слідчі часто ігнорували письмові запити потерпі-
лих. Поряд з цим, абсолютна більшість потерпілих 
під час розслідування не користувалася правовою 
допомогою адвоката, у тому числі безкоштовною 
правовою допомогою132.

131	Див.	п.	2	цього	розділу.	

132	Див.	справу	Токарєва,	справу	Сурженко.
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133	Тут	і	далі	за	текстом	використовується	термін	«військові	злочини»,	
як	це	передбачено	розділом	ХІХ	КПК	України.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ:

1. Невідкладно розглянути проект Закону про 
Державне бюро військової юстиції № 8387 від 
21.05.2018 р., прикінцеві та перехідні положення 
якого передбачають зміни до ст. 216 КПК України 
та віднесення до підслідності слідчих органів ново-
створеного державного правоохоронного органу 
спеціального призначення (1) військових133 злочинів, 
(2) злочинів проти миру, безпеки людства та між-
народного правопорядку, (3) злочинів, учинених 
військовослужбовцями військових формувань, роз-
відувальних та правоохоронних органів України, (4) 
злочинів, учинених на території військових частин, 
установ, організацій, інших об’єктів постійної і тим-
часової дислокації Збройних Сил України та інших, 
створених відповідно до законодавства України, вій-
ськових формувань та ін.

Під час розгляду відповідного законопроекту слід 
урахувати, що новостворений державний право-
охоронний орган спеціального призначення має 
відповідати насамперед критеріям незалежності, 
безсторонності та підконтрольності громадськості. 
Одночасно з цим, слід зважено підійти до визначен-
ня штатної чисельності відповідного органу, міс-
ця розташування основних слідчих підрозділів та 
кваліфікаційних вимог до кандидатів на посади. 
Вбачається, що недостатня штатна чисельність та 
кваліфікація слідчих, значна віддаленість основних 
підрозділів від районів ведення бойових дій не доз-
волять виконати ті завдання, що будуть покладені 
на новий орган законом.

2. Шляхом внесення змін до Закону України «Про 
порядок відшкодування шкоди, завданої громадя-
нинові незаконними діями органів, що здійснюють 
оперативно-розшукову діяльність, органів досудово-
го розслідування, прокуратури і суду» або шляхом 
прийняття окремого закону прямо передбачити 
право потерпілого-фізичної особи (від будь-якого 
виду злочину) на відшкодування за рахунок коштів 

державного бюджету моральної шкоди у випадку 
неефективного досудового розслідування в його 
справі. Крім того, у відповідному законі та КПК 
України (ст. 3) слід закріпити законодавче визна-
чення терміна «неефективне досудове розслідуван-
ня» та встановити критерії, які максимально чітко 
дозволятимуть суду давати оцінку ефективності 
розслідування.

3. Шляхом внесення змін до ст. 1 Закону України 
«Про здійснення правосуддя та кримінального про-
вадження у зв’язку з проведенням антитерористич-
ної операції» та Закону України «Про особливості 
державної політики із забезпечення державного 
суверенітету України на тимчасово окупованих те-
риторіях у Донецькій та Луганській областях» або 
шляхом прийняття окремого закону врегулювати на 
законодавчому рівні питання визначення територі-
альної підсудності в районі проведення операції об’єд-
наних сил, надавши Голові Верховного Суду право 
визначати відповідну підсудність та поклавши на 
нього обов’язок невідкладно переглянути наявну 
підсудність, з урахуванням рекомендацій (позиції) 
Державної судової адміністрації України, Генераль-
ної прокуратури України та МВС України (наразі 
Голова Верховного Суду має відповідні повноважен-
ня лише в контексті проведення антитерористичної 
операції, яка була завершена 30 квітня 2018 року).
Рекомендація зумовлена необхідністю перегляду 
територіальної підсудності справ, визначеної розпо-
рядженнями Голови Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 
передусім для Луганської області (див. підпункт 2.1. 
пункту 2 розділу 3 звіту).

ГЕНЕРАЛЬНІЙ ПРОКУРАТУРІ УКРАЇНИ/ 
ГОЛОВНІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ПРОКУРАТУРІ:

1. Окремим наказом звернути увагу керівників ре-
гіональних та місцевих прокуратур Донецької та 
Луганської областей, зокрема військової прокура-
тури об’єднаних сил (військових прокуратур Доне-
цького та Луганського гарнізонів), на необхідність 
посилення нагляду за додержанням законів під час 
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проведення досудового розслідування кримінальних 
правопорушень, пов’язаних зі збройним конфлік-
том, зокрема:
- на необхідність у рамках процесуального керів-

ництва досудовим розслідуванням з розумною 
періодичністю надавати слідчим обов’язкові для 
виконання обґрунтовані вказівки щодо проведен-
ня конкретних слідчих (розшукових) та інших 
процесуальних дій у чітко визначені законом або 
прокурором строки, сумлінно контролювати ви-
конання слідчими відповідних вказівок;

- на необхідність ініціювати перед керівником ор-
гану досудового розслідування питання про від-
сторонення слідчого від проведення досудового 
розслідування та призначення іншого слідчого 
у випадку неефективного розслідування.

ГЕНЕРАЛЬНІЙ ПРОКУРАТУРІ УКРАЇНИ/ 
ГОЛОВНІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ПРОКУРАТУРІ 
ТА МВС УКРАЇНИ/НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ 
УКРАЇНИ:

1. Напрацювати єдиний підхід у питанні криміналь-
но-правової кваліфікації кримінальних правопору-
шень, пов’язаних із порушенням недоторканості 
житла на окупованій території (пограбування житла 
з одночасним вселенням до житла та використанням 
житла для подальшого проживання).

2. Організувати навчання (підвищення кваліфікації) 
працівників органів прокуратури та слідчих поліції 
з основ МГП та стандартів ЄСПЛ (у проведенні офі-
ційних розслідувань).

МВС УКРАЇНИ/НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ 
УКРАЇНИ:

1. Спільно з Генеральною прокуратурою України 
та науково-дослідними установами сфери МВС 
України напрацювати та довести до відома слідчих 
підрозділів окремі криміналістичні методики розслі-
дування кримінальних правопорушень, пов’язаних 
зі збройним конфліктом на сході України:

- з розслідування злочинів проти життя та здоров’я 
особи, волі, честі та гідності особи, проти власно-
сті, а так само злочинів, що посягають на недо-
торканість житла (пріоритетні), інших злочинів, 
що вчинені на тимчасово окупованій території 
Донецької та Луганської областей;

- з розслідування злочинів, що вчинені військовос-
лужбовцями ЗСУ та інших військових формувань 
України під час АТО/ООС на території Доне-
цької та Луганської областей проти цивільних 
осіб;

- з розслідування злочинів, пов’язаних з артиле-
рійськими обстрілами підконтрольної уряду 
території Донецької та Луганської областей.

Під час розробки відповідних методик слід врахува-
ти міжнародний досвід у документуванні окремих 
категорій злочинів – наприклад, положення Керів-
ництва з ефективного розслідування та документу-
вання тортур та інших жорстоких, нелюдських або 
таких, що принижують гідність, видів поводження 
та покарання (Стамбульський протокол).

2. Окремим наказом звернути увагу керівників ГУ 
НП в Донецькій та Луганській областях та керівників 
підпорядкованих їм слідчих підрозділів:
- на необхідність суворого, безумовного та своє-

часного внесення до ЄРДР відомостей про кри-
мінальні правопорушення, учинені на тимчасово 
окупованій території Донецької та Луганської 
областей;

- на неприпустимість необґрунтованих затримок 
у проведенні слідчих (розшукових) дій, у тому 
числі за клопотаннями потерпілих;

- на неприпустимість затримок зі зняттям з роз-
шуку зниклих безвісти (викрадених) осіб після 
встановлення їх місцезнаходження.

МІНІСТЕРСТВУ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ:

1. Розробити зміни до Інструкції про призначення та 
проведення судових експертиз та експертних дослі-
джень/Науково-методичних рекомендацій з питань 
підготовки та призначення судових експертиз та 
експертних досліджень (Наказ Мінюсту України від 
08.10.1998 р. №53/5) щодо спрощеного порядку проведен-
ня криміналістичних (експертизи зброї (балістичного 
дослідження слідів зброї, слідів пострілу та ситуацій-
них обставин пострілу) та вибухово-технічної екс-
пертизи) та будівельно-технічної експертиз (у частині 
визначення вартості будівельних робіт, пов’язаних 
з усуненням наслідків вибуху/пожежі), що призна-
чаються слідчими у кримінальних провадженнях за 
фактами артилерійських обстрілів учасниками НЗФ 
підконтрольної уряду України території Донецької 
та Луганської областей. Вбачається, що це дозволило 
б у спрощеному порядку попередньо експертним 
шляхом визначати та в належній процесуальній 
формі фіксувати орієнтовні відстань та напрямок 
пострілу, тип зброї, вартість будівельних робіт, 
пов’язаних з усуненням наслідків вибуху/пожежі 
через потрапляння боєприпасів та їхніх частин у 
будівлі та споруди.

МІНІСТЕРСТВУ ОБОРОНИ УКРАЇНИ/ 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ШТАБУ ЗСУ:

1. До моменту створення та початку діяльності дер-
жавного правоохоронного органу спеціального при-
значення у сфері військової юстиції (ДБВЮ тощо):
- провести службові розслідування за відомими 

(у т. ч. відомими зі звернень громадян та НУО) 
фактами пограбування житла цивільних осіб 
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військовослужбовцями ЗСУ (зокрема у зв’язку з 
ситуацією, яка склалася на вулиці Зелений Гай 
у Мар’їнці); під час проведення службових роз-
слідувань окрему увагу звернути на наявність 
або відсутність підстав для використання житла 
в якості захисних споруд;

- забезпечити слідчим поліції можливість прово-
дити слідчі (розшукові) дії, спрямовані на вста-
новлення обставин відповідних кримінальних 
правопорушень, у тому числі сприяти їм на-
данням інформації про особовий склад військо-

вих підрозділів, що дислокувалися у відповідному 
населеному пункті.

2. Невідкладно проводити службові розслідуван-
ня та притягати до суворої дисциплінарної відпо-
відальності командирів, винних у несвоєчасному 
повідомленні інформації про факти зникнення під-
порядкованих їм військовослужбовців, що призво-
дить до початку досудових розслідувань зі значною 
затримкою.
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КОАЛІЦІЯ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ІНІЦІАТИВ
«СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЗАРАДИ МИРУ НА ДОНБАСІ»

https://jfp.org.ua/

Коаліція правозахисних організацій та ініціатив «Справедливість заради миру на Донбасі» створена у 
грудні 2014 року. Це добровільне неформальне об’єднання 17 неурядових організацій України, переважно 
з Донецької та Луганської областей.

Місія Коаліції – побудова сталого та справедливого миру на Донбасі шляхом забезпечення належного 
дотримання прав і свобод людини в Україні, зокрема осіб, які постраждали від конфлікту, завдяки консо-
лідації зусиль зацікавлених інститутів громадянського суспільства.

Саме тому члени Коаліції співпрацюють для збору, систематизації та збереження доказів порушень прав 
людини під час збройного конфлікту на сході України.

Відновлення справедливості стосовно постраждалих під час конфлікту члени Коаліції розглядають як 
передумову для відновлення миру та суспільного порозуміння на сході України.

60

https://jfp.org.ua/


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ (СЦГІ)

http://totalaction.org.ua/

СЦГІ – це недержавна неприбуткова організація, створена у грудні 2002 року в Луганську. Місія СЦГІ – 
розвивати та підтримувати здатність українського суспільства відповідати на виклики часу, базуючись 
на принципах прав людини, демократії та верховенства права через освіту, адвокацію та дослідницьку 
діяльність.

Від початку військового конфлікту на Донбасі СЦГІ працює над документуванням грубих порушень прав 
людини, скоєних під час конфлікту на сході України, сприяє відновленню миру на сході країни. Центр є 
одним із засновників Коаліції «Справедливість заради миру на Донбасі».

Контакти: 
Вул. Ризька, 73-г, 25-й поверх, ТМ-17, м. Київ, 04060, Україна
Тел.: +38 (044) 578 14 38, + 38 (063) 640 96 40
E-mail: zahyst@gmail.com
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ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА «СІЧ»

Громадська організація «Правозахисна Група «СІЧ» зареєстрована в липні 2014 року та є правонаступницею 
громадської ініціативи 4REVA, що 2012 року об’єднала небайдужих активістів навколо кампанії із захисту 
прав осіб, незаконно затриманих у справі «дніпропетровських терористів», а потім побитих та затриманих 
дніпропетровських євромайданівців.

Місія: сприяння утворенню такої моделі взаємовідносин між суспільством та державою, за якої кожному 
громадянину України буде гарантовано дотримання його прав і свобод, а також повагу до гідності.

Основні напрямки роботи

Правозахисна Група «СІЧ» проводить безоплатні юридичні консультації для осіб, чиї права порушено, 
із різних правових питань: надання юридичних консультацій та правова допомога незахищеним вер-
ствам населення; комплексна юридична допомога всім постраждалим від збройного конфлікту на сході 
України, зокрема, учасникам АТО та членам їх родин, ВПО, членам родин загиблих та зниклих безвісти, 
колишнім полоненим, заручникам, жертвам тортур, представникам волонтерського руху, населенню зони 
розмежування; юридична допомога громадянам, що перебувають під вартою та в місцях позбавлення волі; 
представництво інтересів наших клієнтів у національних та міжнародних судах, написання та лобіювання 
нормотворчих актів в інтересах категорії постраждалих від конфлікту на сході України; підвищення пра-
вової обізнаності, правова просвіта населення, навчання стандартам роботи з цільовою групою.

Контакти: 
вул. Святослава Хороброго, 31/30, м. Дніпро, Україна.
Тел.: +38 (056) 767 39 87; (095) 90 333 61; (068) 762 000 9
E-mail: pgsichdnipro@gmail.com
https://www.facebook.com/pgsich/?fref=ts
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ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ ЗАХИСТУ КОНСТИТУЦІЙНИХ 
ПРАВ ТА СВОБОД ГРОМАДЯН

Організація заснована 1997 року. До початку бойових дій на Донбасі організація була розташована в Лу-
ганську.

Основна мета діяльності: сприяння формуванню відкритого, демократичного, правового суспільства, 
вивчення дотримання прав людини, правова допомога. З 2014 року організація розташована в Києві.

Основні напрями діяльності: захист жертв війни, внутрішньо переміщених осіб, поранених, ув’язнених 
та осіб, які втратили житло; запобігання подальшим жертвам.

Методи досягнення цілей: проведення стратегічних судових справ та адвокація.

Контакти: 
вул. Кургузова, буд. 1а, корп. 3, кв. 128, м. Вишгород, Київська область, 07300, Україна. 
Тел.: +38 (099) 533 20 49, (050) 520 83 03.
E-mail: comіtet2015@gmail.com 
https://www.facebook.com/zahystNGO/.
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