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I. РЕЗЮМЕ  

1. Ця доповідь Управління Верховного комісара з прав людини 

(УВКПЛ) присвячена порушенням міжнародного гуманітарного права 

(МГП) та міжнародного права прав людини, які сталися під час збройного 
нападу Російської Федерації на Україну, що триває. Доповідь охоплює період 

від 24 лютого 2022 року до 15 травня 2022 року та підготовлена за 

результатами роботи Моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй з 

прав людини в Україні.1 

2. Уранці 24 лютого Російська Федерація розпочала збройний напад на 

Україну.2 Збройний напад і пов’язані з ним бойові дії призвели до серйозного 

погіршення ситуації з правами людини на всій території країни. 

3. Упродовж звітного періоду УВКПЛ зафіксувало 8 368 жертв серед 

цивільного населення: 3 924 загиблих і 4 444 поранених. Від 24 лютого до 15 

травня загинуло щонайменше 95 дівчаток, 98 хлопчиків, 985 жінок і 1 519 

чоловіків, а також 1 227 осіб, стать яких ще не вдалося встановити. Поранень 
дістали щонайменше 104 дівчинки, 126 хлопчиків, 604 жінки, 907 чоловіків і 

2 703 особи, стать яких ще не вдалося встановити. Однак фактична кількість 

жертв набагато вища, оскільки ці числа включають лише ті випадки, які 

УВКПЛ змогло повноцінно перевірити. 

4. Унаслідок бойових дій серйозно постраждали об'єкти цивільної 

інфраструктури та житло. УВКПЛ зафіксувало пошкодження чи руйнування 
182 медичних закладів і 230 навчальних закладів унаслідок нападів. Напади 

також наражали на небезпеку життя цивільних осіб і порушували інші права 

людини, зокрема, право на здоров'я, працю, освіту та житло. 

5. Бойові дії також призвели до серйозного негативного впливу на людей і 
групи, що перебувають у вразливому становищі, зокрема, осіб з інвалідністю 

та людей похилого віку. УВКПЛ встановило, що багато з них не змогли 

дістатися бомбосховищ або швидко евакуюватися та мусили покладатися на 
допомогу родичів та інших людей, якщо така допомога була взагалі 

доступна. 

6. Напружені масштабні бойові дії спричинили масове переміщення цивільного 
населення, що мало серйозні наслідки для реалізації їхніх прав людини, 

включно з економічними та соціальними правами. За даними Управління 

Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), станом на 15 

травня понад 6,2 мільйона людей залишили країну. За підрахунками 
Міжнародної організації з міграції (МОМ), понад 8 мільйонів стали 

внутрішньо переміщеними особами.3 УВКПЛ також стурбоване тим, що 

нестабільна безпекова ситуація та інші чинники обмежують свободу 
пересування в та з регіонів, окупованих Збройними силами Російської 

Федерації або пов'язаними збройними групами, що обмежує доступ 

                                                        
1  ММПЛУ була направлена в Україну 14 березня 2014 року для моніторингу ситуації з 

правами людини на всій території України з особливою увагою до Автономної Республіки 

Крим, східних і південних регіонів України, та подання відповідних доповідей і внесення 

рекомендацій Урядові та іншим сторонам щодо розв'язання проблем у галузі прав людини. 

Для отримання додаткової інформації див. A/HRC/27/75, пп. 7-8. 
2  2 березня Генеральна Асамблея ухвалила резолюцію, в якій рішуче засудила «агресію проти 

України з боку Російської Федерації» та висловила вимогу «Російській Федерації негайно, 

повністю та безумовно вивести всі свої збройні сили з території України в її міжнародно 

визнаних кордонах». Див. Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН ES-11/1; Резолюцію Ради 

ООН з прав людини № 49/1.  
3 Міжнародна організація з міграції, регіональна відповідь України, 12 травня 2022 року, 

https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/situation_reports/file/iom-regional-ukraine-

response-external-sitrep-12052022_3.pdf 
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цивільного населення до медичної допомоги, соціального забезпечення та 

інших базових послуг на території, яка контролюється Урядом. УВКПЛ 

отримало повідомлення про те, що людям, які намагаються залишити 
Херсон, наприклад, відмовляють у дозволі на виїзд з області на контрольно-

пропускних пунктах.  

7. УВКПЛ здійснювало моніторинг процесів евакуації цивільного населення з 
Маріуполя на територію, яка контролюється Урядом, або на територію, яка 

контролюється Збройними силами Російської Федерації та пов'язаними 

озброєними групами, і далі – у напрямку Російської Федерації. УВКПЛ 
стурбоване тим, як відбувається процес «фільтрації», через який доводиться 

проходити особам, що евакуюються, під час перетину контрольно-

пропускних пунктів Збройних сил Російської Федерації.4 

8. Збройний конфлікт призвів до широкого кола порушень прав людини, як 
цивільних осіб, так і комбатантів, зокрема, права на життя, свободу та 

особисту недоторканність. УВКПЛ перевірило численні твердження про 

вбивства та сумарні страти, свавільні затримання й насильницькі зникнення, 
катування та жорстоке поводження, а також про сексуальне насильство, 

пов'язане з конфліктом. 

9. УВКПЛ задокументувало й перевірило твердження про незаконні вбивства, 
включно із сумарними стратами цивільних осіб у понад 30 населених 

пунктах Київської, Чернігівської, Харківської і Сумської областей, скоєних, 

коли ці території перебували під контролем Збройних сил Російської 

Федерації наприкінці лютого й у березні. Лише в Бучі (Київська область) 
УВКПЛ зафіксувало незаконні вбивства, зокрема сумарні страти, 

щонайменше 50 цивільних осіб. Більшість жертв становили чоловіки, але 

були також жінки та діти. Оскільки роботи з вилучення, ексгумації та 
ідентифікації останків загиблих ще не закінчено, увесь масштаб буде 

оцінений пізніше. 

10. УВКПЛ також стурбоване свавільними затриманнями та насильницькими 

зникненнями представників місцевих органів влади, журналістів, активістів 
громадянського суспільства та інших цивільних осіб, вчинених Збройними 

силами Російської Федерації та пов'язаними озброєними групами. УВКПЛ 

зафіксувало 248 випадків свавільного затримання (214 чоловіків, 33 жінки, 1 
хлопчик), деякі з яких можуть бути насильницькими зникненнями, імовірно 

вчинені Збройними силами Російської Федерації та пов'язаними озброєними 

групами. Серед цих випадків УВКПЛ зафіксувало, що шість жертв (одна 
жінка та п'ять чоловіків) були знайдені мертвими. УВКПЛ також зафіксувало 

12 випадків насильницьких зникнень (11 чоловіків і 1 жінка), скоєних 

українськими правоохоронними органами щодо осіб, підозрюваних у 

підтримці Збройних сил Російської Федерації та пов'язаних озброєних груп. 

11. УВКПЛ задокументувало численні випадки широкого застосування 

позасудових покарань до осіб, які, як стверджувалося, були мародерами, 

злодіями, бутлегерами, несправжніми волонтерами (шахраями), 
наркоторговцями та порушниками комендантської години. Упродовж 

звітного періоду УВКПЛ задокументувало 89 таких випадків (80 чоловіків та 

9 жінок) на території, яка контролюється Урядом України, та три випадки на 
території, яка контролюється Російською Федерацією та пов'язаними 

озброєними групами. 

                                                        
4  Очевидною метою «фільтрації» є виявлення теперішніх або колишніх співробітників 

українських правоохоронних органів, державних службовців і військовослужбовців 

Збройних сил України, проте практика яка сама по собі є свавільною та сумнівною, показує, 

що виявляються також будь-які особи, які, як вважається, дотримуються проукраїнських чи 

антиросійських поглядів. Їхні права зазнають порушень або зловживань. Див. нижче пп. 76-

77. 
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12. УВКПЛ також вивчає дедалі більшу кількість тверджень про сексуальне 

насильство, пов'язане з конфліктом (СНПК), хоча все ще складно належним 

чином оцінити масштаби порушень, позаяк постраждалі часто не бажають 
або не можуть свідчити.  Чимало каналів звернення по допомогу не 

працюють, а правоохоронні органи мають обмежені можливості реагувати на 

випадки СНПК. УВКПЛ підтвердило 23 випадки СНПК, що вчинені 
переважно Збройними силами Російської Федерації. Вони сталися в різних 

регіонах України, включно з Київською та Чернігівською областями. Жінки 

та дівчатка становлять більшість жертв. Зґвалтування, включно із груповим 
зґвалтуванням, було найпоширенішою формою СНПК. Кілька випадків 

стосуються таких дій, як примус до публічного роздягання, коли жертви (як 

чоловіки, так і жінки), як стверджується, порушували закон на території 

України, яка контролюється Урядом, і на території, яка контролюється 

Збройними силами Російської Федерації. 

13. Поводження з військовополоненими також спричиняло серйозну 

стурбованість. УВКПЛ переглянуло численні відеозаписи у відкритому 
доступі в інтернеті, на яких зафіксовані допити, залякування, образи, 

приниження, жорстоке поводження, катування та сумарні страти 

військовополонених обома сторонами. Управління також отримало безліч 
інших тверджень про катування військовополонених обома сторонами, 

зокрема, через 44 інтерв’ю з військовополоненими. Станом на 15 травня 

УВКПЛ, як і раніше, не мало достовірної інформації про точну кількість 

військовополонених з обох сторін.  

14. УВКПЛ занепокоєне безпековими ризиками, з якими стикаються журналісти 

та працівники медіа в Україні. УВКПЛ зафіксувало 16 випадків загибелі 

журналістів і працівників медіа під час бойових дій і ще 10 випадків 
поранення журналістів (21 чоловік і 5 жінок) разом із чотирма випадками, 

коли постраждалі повідомили, що могли стати мішенню через свій статус 

журналістів. Крім того, багато правозахисників не змогли здійснювати 

правозахисну роботу через поточні бойові дії та масштабні переміщення, що, 
в свою чергу, позбавило вразливі групи підтримки. Зростає стурбованість 

щодо можливих каральних заходів і помсти правозахисникам у районах, які 

контролюються Збройними силами Російської Федерації та пов'язаними 

озброєними групами.  
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II. ВСТУП  

A. Юридична база 

15. Поточна ситуація в Україні характеризується як міжнародний збройний 

конфлікт між Російською Федерацією та Україною. Обидві сторони пов'язані 

договірним і звичаєвим міжнародним гуманітарним правом (МГП), 
застосовним до міжнародних збройних конфліктів, насамперед чотирма 

Женевськими конвенціями 1949 року, Додатковим протоколом I до них від 

1977 року, Гаазькою конвенцією IV 1907 року та доданими до неї 

Положеннями про закони і звичаї війни на суходолі (Гаазькі положення), 

іншими договорами щодо МГП, нормами звичаєвого МГП.5  

16. Російська Федерація та Україна також пов'язані міжнародними договорами з 

прав людини та звичаєвим міжнародним правом у галузі прав людини.6 Як 
визнано Міжнародним Судом ООН і договірними органами ООН, 

міжнародне право прав людини застосовується і під час збройного 

конфлікту. Зобов'язання Держав у галузі прав людини застосовуються 

екстериторіально за будь-яких обставин, де Держава здійснює юрисдикцію 

або ефективний контроль. 

17. Деякі міжнародні договори в галузі прав людини дозволяють призупиняти 

дію певних зобов'язань Держав-учасниць у межах суворо визначених 
параметрів. 1 березня Уряд повідомив Генерального секретаря ООН про 

відступ від деяких зобов'язань у галузі прав людини відповідно до 

ст. 4 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права (МПГПП) та 
ст. 15 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ЄКПЛ) 

на час дії воєнного стану, запровадженого 24 лютого відповідно до Указу № 

64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».7 Воєнний стан було 

введено на всій території України строком на 30 днів, згодом його було 
продовжено двічі на 30 днів (до 24 квітня та до 24 травня відповідно). 

Російська Федерація назвала свій збройний напад на Україну «спеціальною 

військовою операцією» і не повідомила Генерального секретаря ООН про 

                                                        
5  Як Україна, так і Російська Федерація ратифікували Конвенцію про конкретні види 

звичайної зброї (ККЗ), Протокол II про заборону або обмеження застосування мін, мін-

пасток та інших пристроїв 1980 року; Протокол III ККЗ про запальну зброю 1980 року; 

Протокол V ККЗ про вибухонебезпечні пережитки війни 2003 року; Протокол I ККЗ про 

невиявлені уламки 1980 року; Протокол IV ККЗ про засліплюючу лазерну зброю 1995 року; 

Конвенцію про заборону біологічної зброї 1972 року; і Конвенцію про заборону хімічної 

зброї 1993 року. Додатково Україна ратифікувала Конвенцію про заборону застосування, 

накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення 1997 

року. Ані Україна, ані Російська Федерація не ратифікували Конвенцію про касетні 

боєприпаси 2008 року та Договір про заборону ядерної зброї 2017 року. Однак обидві 

держави повинні дотримуватися загальних договірних та звичаєвих норм, що 

застосовуються до використання будь-якої зброї, під час її використання. 
6 Як Україна, так і Російська Федерація ратифікували Міжнародний пакт про громадянські і 

політичні права (МПГПП), Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 

(МПЕСКП), Конвенцію проти катувань, Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм 

расової дискримінації, Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, 

Конвенцію про права дитини та Конвенцію про права осіб з інвалідністю. Україна додатково 

ратифікувала Конвенцію про захист усіх осіб від насильницьких зникнень. 
7  Вербальні ноти № 4132/28-110-17625 та № 4132/28-110-17626 від 1 березня 

(https://treaties.un.org/Pages/CNs.aspx?cnTab=tab2&clang=_en), в яких Україна повідомила 

Генерального секретаря ООН про відмову від зобов'язань за статтями 3, 8(3), 9, 12, 13, 17, 

19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 і 27 МПГПП;, ст. 4 (п. 3), 8, 9, 10, 11, 13, 14,16 ЄКПЛ; ст. 1- 3 

Додаткового протоколу до ЄКПЛ; і ст. 2 Протоколу № 4 до ЄКПЛ. 16 березня Міністерство 

юстиції України також роз'яснило заходи з відступу у кримінальному процесі та, зокрема, в 

досудових запобіжних заходах (вербальна нота № 4132/28-194/501/19782 від 16 березня, 

https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2022/CN.78.2022-Eng.pdf). 

https://treaties.un.org/Pages/CNs.aspx?cnTab=tab2&amp;amp;clang=_en


 

Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні, 24 лютого – 15 травня 2022 року  |  5 

будь-які відступи від будь-якого міжнародного договору в галузі прав 

людини. 

B. Методологія 

18. Доповідь ґрунтується на інформації, отриманій за результатами 11 польових 
візитів, 3 відвідувань місць несвободи  й 517 інтерв'ю з жертвами та свідками 

порушень прав людини, а також із родичами жертв та їхніми адвокатами, 

представниками Уряду, громадянського суспільства та іншими 
співрозмовниками.8 Інформацію для доповіді також отримували через аналіз 

судових документів, офіційних звітів, відомостей із відкритих джерел та 

інших відповідних матеріалів. Висновки ґрунтуються на перевіреній 
інформації, зібраній із первинних та вторинних джерел, які оцінені як надійні 

та достовірні. Висновки включаються до доповіді за умови, що дотримано 

стандарт доведення, який передбачає наявність «достатніх підстав», а саме 

тоді, коли, спираючись на сукупність перевіреної інформації, звичайний 
розсудливий спостерігач мав би достатні підстави вважати, що описані факти 

дійсно трапилися, а юридичні висновки робляться тоді, коли ці факти 

відповідають усім елементам складу порушення. Хоча УВКПЛ не може 
надати вичерпного опису всіх порушень на території України, воно отримує 

та перевіряє інформацію через низку заходів відповідно до встановленої 

методології та ґрунтує висновки на окремих перевірених випадках. 

19. УВКПЛ застосовує такий саме стандарт доведення й під час документування 

жертв серед цивільного населення, пов’язаних із конфліктом.9 Іноді 

документування випадків, що призвели до жертв серед цивільного 

населення, пов’язаних із конфліктом, може тривати певний час, перш ніж 
будуть зроблені висновки. Це означає, що кількість жертв серед цивільного 

населення переглядається, щойно з’являється нова інформація. Слід 

зауважити, що документування втрат серед цивільного населення 
ґрунтується на встановленні фактів, і що не всі втрати серед цивільного 

населення обов'язково є смертями чи пораненнями, що порушують МГП. 

20. Інформація в цій доповіді використовується на підставі інформованої згоди 

всіх джерел щодо її використання, а також оцінки УВКПЛ ризику шкоди, яку 
може заподіяти це використання. Такий підхід призводить до видалення 

даних, за якими можна ідентифікувати особу, для забезпечення 

конфіденційності джерел. 

 

III. ВПЛИВ БОЙОВИХ ДІЙ НА ЦИВІЛЬНИХ ОСІБ  

A. Ведення бойових дій – контекст 

«Важко пригадати точну дату, коли мене контузило, 

оскільки під обстрілом ти опиняєшся в такому 

нескінченному процесі, в якому немає дат»,  

– внутрішньо переміщена особа з Харкова. 

21. 24 лютого Збройні сили Російської Федерації почали збройний напад на 

Україну. Швидко стало зрозуміло, що захоплення великих міст і населених 

                                                        
8  Із 229 чоловіками та  288 жінками. 
9  Див. Доповідь УВКПЛ щодо ситуації з правами людини в Україні, з 16 лютого до 15 травня 

2019 року, п. 20. www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportUkraine16Feb-

15May2019_EN.pdf. 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportUkraine16Feb-15May2019_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportUkraine16Feb-15May2019_EN.pdf
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пунктів було однією з початкових цілей військових операцій, що призвело до 

активних бойових дій у міських умовах, які включали удари по цивільній 

інфраструктурі в населених пунктах великих обласних центрів України. 
Збройні сили широко використовували зброю вибухової дії в населених 

пунктах, зокрема, ракети, снаряди важкої артилерії та реактивні снаряди, а 

також авіаудари. Обидві сторони встановлювали військові позиції в 
житлових районах. Збройні сили Російської Федерації взяли в облогу два 

українських міста – Маріуполь і Чернігів – фактично оточивши їх.  

22. Від кінця лютого до кінця березня Збройні сили Російської Федерації 
просувалися в напрямку Києва. Наприкінці лютого вони взяли під контроль 

територію на північ від Києва, а наприкінці березня розпочали відведення 

військ.  

23. Збройні сили Російської Федерації також інтенсивно обстрілювали Харків – 
друге за чисельністю населення місто України. У середині травня Збройні 

сили України провели контрнаступ, відтіснивши Збройні сили Російської 

Федерації від міста. Прибережний Маріуполь також опинився в облозі після 
оточення Збройними силами Російської Федерації, внаслідок чого цивільні 

особи на багато тижнів опинилися в пастці. Цивільні особи постійно 

перебували в небезпеці через інтенсивні обстріли цивільних об'єктів і 

переживали в місті важку гуманітарну кризу. 

24. Багато інших міст України, зокрема на території, яка контролюється 

Збройними силами Російської Федерації та пов'язаними озброєними 

групами, зазнали впливу бойових дій та інтенсивних обстрілів. Ракетами 
далекого радіусу дії завдавалися удари по військових об'єктах, розташованих 

поблизу міст на заході України. Напружені бойові дії призвели до страшних 

умов для цивільного населення та здійснення основних прав людини, 
зокрема права на життя, недоторканність, здоров'я, харчування, воду, освіту 

та житло. 

25. Норми МГП, що регулюють ведення бойових дій, а саме принципи 

розрізнення, пропорційності та запобіжних заходів, спрямовані на те, щоб 
уникнути або щонайменше звести до мінімуму випадкову загибель 

цивільного населення та пошкодження цивільних об'єктів. Велика кількість 

випадків загибелі або поранення цивільних осіб і масштаби руйнувань та 
пошкодження цивільної інфраструктури, документально підтверджені 

УВКПЛ, спричиняють серйозну стурбованість тим, що напади, вчинені 

Збройними силами Російської Федерації, не відповідали МГП.10 Хоча й у 
набагато менших масштабах, але ймовірно, що Збройні сили України не 

дотримувалися МГП повною мірою в східних районах країни. 

B. Засоби та методи – питання, що спричиняють стурбованість 

Застосування зброї вибухової дії в населених пунктах, зокрема 
касетних боєприпасів 

26. Переважна більшість випадків загибелі або поранення цивільних осіб, 

зафіксованих УВКПЛ в Україні з 24 лютого, сталася через застосування в 
населених пунктах зброї вибухової дії, як-от обстріли з важкої артилерії, 

зокрема, реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), а також ракетні та 

авіаційні удари. Деякі з цих видів зброї, такі як РСЗВ, ракети та авіабомби, 

можуть містити касетні боєприпаси.11  

                                                        
10  Зокрема, під час бойових дій були порушені принципи розрізнення, пропорційності, 

запобіжних заходів, а також заборони на невибіркові напади.  
11 Для цілей цієї доповіді термін «касетні боєприпаси» розуміється відповідно до ст. 2 

Конвенції про касетні боєприпаси, яка визначає їх як «звичайний боєприпас, який 

призначений для розкидання або вивільнення розривних суббоєприпасів, кожен з яких 



 

Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні, 24 лютого – 15 травня 2022 року  |  7 

27. УВКПЛ має обґрунтовані підстави вважати, що Збройні сили Російської 

Федерації та пов'язані озброєні групи, а також меншою мірою Збройні сили 

України, використовують зброю, здебільшого РСЗВ та ракети, оснащені 
касетними боєприпасами.12 УВКПЛ зазначає, що застосування касетних 

боєприпасів у густонаселених районах із великою ймовірністю порушує 

заборону на невибіркові напади.13 Крім того, кількість жертв серед цивільних 
осіб і рівень пошкоджень цивільної інфраструктури в кожному випадку, 

задокументованому УВКПЛ, свідчить про численні епізоди недотримання 

постійного захисту цивільного населення й об'єктів цивільної 
інфраструктури під час проведення військових операцій та вживання усіх 

можливих запобіжних заходів під час нападів.14  

28.  24 лютого 4 цивільні особи (2 чоловіки, 2 жінки) загинули та 10 дістали 

поранень (всі дорослі, стать яких ще не вдалося встановити) після того, як 
Збройні сили Російської Федерації обстріляли касетними боєприпасами 

лікарню у Вугледарі, який контролюється Урядом. 13 березня 9 цивільних 

осіб (7 дорослих, 2 дітей), які стояли в черзі до банкомату в Миколаєві, 
загинули та 13 були поранені (11 дорослих, 2 дітей) внаслідок вибуху 

касетного боєприпасу. 24 березня 8 цивільних осіб (всі дорослі) загинули та 

15 (1 жінка, а також 13 дорослих та 1 дитина, стать яких ще не вдалося 
встановити) були поранені після того, як Збройні сили Російської Федерації 

обстріляли касетними боєприпасами центр розподілу гуманітарної допомоги 

в Харкові. Усі випадки викликають стурбованість, оскільки можуть бути 

невибірковими нападами або умисними нападами на цивільне населення чи 

цивільні об’єкти.  

29. Інциденти із застосуванням касетних боєприпасів Збройними силами 

України відбувалися також у населених пунктах, що призвели до випадків 
загибелі або поранення цивільних осіб. Наприклад, 22 березня одна цивільна 

особа дістала поранень у місті Єнакієве (Донецька область), яке 

контролюється пов'язаними з Російською Федерацією озброєними групами, 

після перехоплення ракети з касетною боєголовкою. 

30. УВКПЛ стурбоване тим, що як Російська Федерація, так й Україна під час 

бойових дій використовують ракети «Точка-У», оснащені касетними 

боєприпасами. Ці неточні ракети дальністю 15-120 км здатні нести 
боєголовки з 50 касетними суббоєприпасами і становлять значну загрозу 

життю цивільного населення. Хоча УВКПЛ зауважує, що у 2019 році 

Російська Федерація заявляла про заміну ракет «Точка-У» на ракети нового 
покоління «Іскандер», УВКПЛ отримало достовірну інформацію про те, що 

Збройні сили Російської Федерації використовували комплекси «Точка-У» в 

                                                        
важить менше 20 кілограмів, і включає ці розривні суббоєприпаси». Хоча ані Російська 

Федерація, ані Україна не є сторонами Конвенції про касетні боєприпаси 2008 року, 

застосування касетних боєприпасів у збройних конфліктах має відповідати загальним 

нормам МГП, що регулюють ведення бойових дій, а саме нормам розрізнення, заборони 

невибіркових нападів, принципам пропорційності та запобіжних заходів під час нападу. 
12  У зв'язку з очевидним широким застосуванням касетних боєприпасів (які переважно 

запускаються з РСЗВ, здатних залпом випускати кілька десятків ракет), УВКПЛ не 

фіксувало всі випадки їх застосування. Натомість УВКПЛ зосередилося на документуванні 

показових випадків, коли використання таких боєприпасів ймовірно порушувало МГП.  
13  Оскільки вони не є високоточною керованою зброєю, то під час застосування в населених 

пунктах касетні боєприпаси можуть без розрізнення вражати військові цілі та цивільних осіб 

або цивільні об'єкти. Див. Додатковий протокол I, стаття 51(4); МКЧХ, Звичаєве міжнародне 

гуманітарне право, том 1, норми 11 і 12. Крім того, у рішенні Судової палати МТКЮ в 2007 

році у справі Мартіча Трибунал постановив, що використання некерованих ракет із 

касетними боєприпасами в густонаселеному цивільному районі є невибірковим нападом, 

Див. МТКЮ, Прокурор проти Мілана Мартіча, справа № IT-95-11-T, рішення Судової 

палати від 12 червня 2007 року, пп. 462–463.  
14  Див. Додатковий протокол I, стаття 57 (2)(a)(i); МКЧХ, Звичаєве міжнародне гуманітарне 

право, том 1, норми 15, 16, 17, 18, 20.  
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Україні після 24 лютого 2022 року.15 УВКПЛ змогло ідентифікувати та 

підтвердити щонайменше 10 нападів Збройних сил Російської Федерації та 

25 нападів Збройних сил України з використанням ракет «Точка-У». 10 
квітня жінка загинула внаслідок нападу із застосуванням ракети «Точка-У» 

на приміщення, що використовувалися для зберігання військової техніки та 

боєприпасів у Новоайдарі (Луганська область), який контролюється 
озброєними групами. Щонайменше у 20 випадках ракети містили 

суббоєприпаси, які вражали населені пункти. Десять таких інцидентів 

призвели щонайменше до 279 жертв серед цивільного населення (83 
загиблих і 196 поранених): чотири інциденти на території, яка контролюється 

Урядом (65 загиблих і 148 поранених), чотири – на території, яка 

контролюється пов'язаними з Російською Федерацією озброєними групами 

(16 загиблих і 41 поранений) і два – на території, яка контролюється 

Збройними силами Російської Федерації (2 загиблих і 7 поранених). 

 

Показові напади із застосуванням касетних боєприпасів 

31. 14 березня пов'язані з Російською Федерацією озброєні групи 
заявили, що перехопили над центром Донецька ракету «Точка-

У», оснащену касетною боєголовкою. Унаслідок детонації 

чотирьох суббоєприпасів поблизу місця падіння ракети 
загинули 15 цивільних осіб (3 жінки, 1 чоловік та 11 дорослих, 

стать яких ще не вдалося встановити) і 36 дістали поранень (20 

жінок, 14 чоловіків, 1 хлопчик та 1 дорослий, стать якого ще не 

вдалося встановити). Збройні сили України заперечують будь-

яку причетність до цього інциденту. 

32. 8 квітня касетні суббоєприпаси ракети «Точка-У», що впали на 

залізничний вокзал у Краматорську, призвели до загибелі 60 
цивільних осіб (4 чоловіків, 16 жінок, 5 дівчаток, 2 хлопчики і 

33 дорослих, стать яких ще не вдалося встановити) і поранення 

111 (1 чоловік, 1 жінка, 3 дівчинки, 3 хлопчики та 92 дорослих 

та 11 дітей, стать яких ще не вдалося встановити), які чекали на 
евакуацію. За день до інциденту кілька тисяч цивільних осіб не 

змогли евакуюватися з Краматорська та чекали на три поїзди, 

які затримувалися на шляху до Краматорська через 
пошкодження залізничного мосту внаслідок авіаудару. За 

браком чіткого розкладу наступних відправлень та у зв'язку з 

мінливою безпековою ситуацією люди, які мали евакуюватися, 

збиралися на вокзалі з самого ранку. 

33. Україна звинуватила Збройні сили Російської Федерації в 

здійсненні цілеспрямованого нападу на цих цивільних осіб. 

Міністерство оборони Російської Федерації відкинуло це 
звинувачення, заявивши, що того дня не планувало жодних 

військових операцій поблизу Краматорська. 

 

 

Розміщення військових цілей поблизу цивільних об'єктів і 
використання живих щитів 

34. УВКПЛ стурбоване тим, що під час бойових дій як Збройні сили Російської 

Федерації та пов'язані озброєні групи, так і Збройні сили України 
                                                        

15 Точка-У (9К79-1) – це ракета з дальністю 15-120 км, яка здатна нести боєголовку з 50 

касетними суббоєприпасами (9N24) масою 7,15 кг кожен із 1,45 кг вибухової речовини А-

IХ-20, що утворює понад 300 осколків. 
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встановлювали позиції в житлових районах або поблизу цивільних об'єктів, 

звідки вони розпочинали військові операції, не вживаючи заходів щодо 

захисту присутніх там цивільних осіб, як того вимагає МГП.16 УВКПЛ також 
стурбоване повідомленнями про використання живих щитів, що включає 

намагання скористатися присутністю чи пересуванням цивільного населення 

або окремих цивільних осіб, щоб зробити певні пункти чи райони 
недоторканими для воєнних операцій. Використання живих щитів прямо 

заборонено статтею 28 Женевської конвенції IV і статтею 51(7) Додаткового 

протоколу I.  

35. УВКПЛ не має достовірних даних про такі випадки, однак показовим у цьому 

сенсі є випадок із будинком для догляду за людьми похилого віку в селищі 

Стара Краснянка (Луганська область). На початку березня 2022 року, коли 

активні бойові дії наблизилися до цього будинку, його керівництво 
неодноразово зверталося до місцевих органів влади з проханням евакуювати 

підопічних. За повідомленнями, це було неможливо, оскільки Збройні сили 

України ймовірно замінували навколишню територію та перекрили дороги. 
7 березня солдати Збройних сил України увійшли до будинку, в якому 

перебували люди похилого віку, підопічні з інвалідністю та персонал, 

оскільки споруда мала стратегічне значення через близькість до важливої 
дороги. 9 березня між солдатами пов'язаних із Російською Федерацією 

озброєних груп, що наближалися з протилежного напрямку, та солдатами 

Збройних сил України почалася стрілянина, хоча поки невідомо, яка сторона 

відкрила вогонь першою. Під час цієї першої стрілянини ніхто з персоналу та 

пацієнтів не постраждав.  

36. 11 березня 71 пацієнт з інвалідністю та 15 співробітників разом із солдатами 

Збройних сил України залишалися в будинку без доступу до води та 
електроенергії. Уранці того дня солдати пов'язаних із Російською 

Федерацією озброєних груп здійснили напад із важкого озброєння на 

будинок для людей похилого віку, в якому перебували пацієнти та персонал. 

Під час бойових дій почалася пожежа, яка поширилася на всю споруду. Деякі 
співробітники та пацієнти вибігли з будинку та побігли в ліс, поки їх не 

зустріли за п'ять кілометрів від будинку пов'язані з Російською Федерацією 

озброєні групи, які надали їм допомогу. За різними даними, щонайменше 22 

пацієнтів вижили після нападу, але точна кількість загиблих усе ще невідома.  

37. Ще один випадок стався в селі Ягідне Чернігівської області, яке було під 

контролем Збройних сил Російської Федерації з 3 по 31 березня. Збройні сили 
Російської Федерації змушували 360 мешканців разом із 74 дітьми та 5 

особами з інвалідністю, лишатися протягом 28 днів у підвалі школи, яку вони 

використовували як базу. Підвал був украй переповнений, багато днів людям 

доводилося сидіти без можливості лягти. Туалетів, води або вентиляції там 
не було. Через перебування в таких умовах десять людей похилого віку 

померли. Цей інцидент спричиняє стурбованість щодо того, що Збройні сили 

Російської Федерації використовували цивільних осіб із намаганням зробити 
свою базу недоторканою для військових операцій. Водночас їхнє 

поводження з цивільними особам було нелюдським і таким, що принижує 

гідність. 

Облога міст  

38. З 24 лютого упродовж різних періодів часу кілька українських міст були 

повністю або частково обложені Збройними силами Російської Федерації та 

пов'язаними озброєними групами.17 Безпосередні наслідки цих облог були 

                                                        
16  Див. Додатковий протокол I, ст. 58. 
17  За відсутності правового визначення МГП, облогу можна розуміти як метод ведення війни, 

який передбачає військове оточення району із запровадженням обмежень на ввезення й 

вивезення основних товарів із метою примусу до його здачі, зокрема через спробу 
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руйнівними. У деяких містах, таких як Чернігів, який зазнав активних 

артилерійських обстрілів, не було вуличних боїв, тоді як в інших, як-от 

Маріуполь, такі бої велися в значних масштабах. У більшості обложених міст 
цивільні особи не мали змоги залишити їх безпечно та наражалися на істотні 

ризики стати мішенню або жертвою невибіркового нападу в разі будь-якого 

пересування. Так звані «гуманітарні коридори», які стали предметом 
переговорів у середині березня, були надто нечисленні, ненадійні та 

небезпечні й відтак не давали можливості багатьом цивільним особам 

поїхати з цих міст. 

39. Облоги та напади на населені пункти також призвели до перебоїв у роботі 

комунальних служб і медичних закладів. Через це цивільні особи страждали 

від браку доступу до прихистків, їжі, води, санітарних умов і медичної 

допомоги. Аварійно-рятувальні служби часто не могли функціонувати або 
затримувалися через обстріли, що наражало на небезпеку життя цивільних 

осіб, поранених під час нападів. Загалом, крім загибелі та поранення 

внаслідок бойових дій, жителі обложених районів також вмирали через 
неможливість отримати медичну допомогу та стрес для їхнього здоров'я в 

умовах бойових дій. 

40. МГП прямо не забороняє облоги як метод ведення війни, якщо метою є 
досягнення воєнної цілі,18 і вони відповідають усім відповідним нормам 

МГП.19 Тому наслідки облоги повинні різнитися для військових і цивільних 

осіб. Забороняється будь-яка тактика, що обмежує доступ цивільних осіб до 

предметів першої необхідності для їхнього благополуччя, як-от вода, їжа та 
медикаменти. Для дотримання цих вимог від сторони, що здійснює облогу, 

може знадобитися згода на проведення операцій із гуманітарної допомоги20 

або дозвіл цивільному населенню залишити обложений район.21 Обложена 
сторона повинна максимально можливою мірою вивести цивільне населення, 

цивільних осіб і цивільні об'єкти, що перебувають під її контролем, із 

районів, розміщених поблизу воєнних об'єктів та уникати встановлення 

воєнних об'єктів у густонаселених районах або поблизу них.22 Окрім МГП, 
облоги можуть також вплинути на здійснення прав людини, зокрема, права 

на життя; заборони на жорстоке, нелюдське та таке, що принижує гідність, 

поводження; права на свободу пересування; права на достатній життєвий 
рівень разом із правом на достатнє харчування, одяг та житло, а також доступ 

до базової первинної медичної допомоги, включно з  основними 

медикаментами. 

                                                        
захоплення обложеного району під час бойових дій. Див. OHCHR, International Humanitarian 

Law and Human Rights Law Relevant to Siege Warfare, January 2017, січень 2017, 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sieges_legal_note_-_final_-_en_1.pdf, 

стор. 2; Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і 

співробітництва в Європі (ОБСЄ), Доповідь про порушення міжнародного гуманітарного 

права і права в галузі прав людини, воєнні злочини та злочини проти людяності, вчинені в 

Україні з 24 лютого 2022, ODIHR.GAL/26/22/Rev.1, 13 квітня 2022, 

https://www.osce.org/files/f/documents/f/a/515868.pdf, стор. 31-33. 
18  Захоплення території, контрольованої ворогом, є законною військовою метою, і військові 

командири часто вважають облогу міста менш витратною порівняно з вуличними боями. 
19  Див. OHCHR, International Humanitarian Law and Human Rights Law Relevant to Siege Warfare, 

January 2017, https://reliefweb.int/attachments/e86a50ab-6643-3c33-8321-

a00765e2e3fe/sieges_legal_note_-_final_-_en_1.pdf, стор. 2. 
20  Див. Додатковий протокол I, ст. 70. 
21  Наприклад, згідно з Женевською Конвенцією IV, ст. 17.  
22  Див. Додатковий протокол I, ст. 58.  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sieges_legal_note_-_final_-_en_1.pdf
https://reliefweb.int/attachments/e86a50ab-6643-3c33-8321-a00765e2e3fe/sieges_legal_note_-_final_-_en_1.pdf
https://reliefweb.int/attachments/e86a50ab-6643-3c33-8321-a00765e2e3fe/sieges_legal_note_-_final_-_en_1.pdf
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Ситуація в Маріуполі  

«Ми просто залишилися одні в хаотичному 

середовищі під нескінченними обстрілами», 

 – чоловік, який евакуювався з Маріуполя 

до Донецька. 

 

41. Місто Маріуполь страждало від бойових дій із перших днів 
збройного нападу Російської Федерації на Україну. Із 3 березня 

воно було обложене Збройними силами Російської Федерації та 

пов'язаними озброєними групами, внаслідок чого жителі могли 
поїхати з міста лише через так звані «гуманітарні коридори», які 

періодично узгоджувалися між Україною та Російською 

Федерацією із середини березня. Жителів евакуювали або на 

територію, яка контролюється Урядом, або на територію, яка 
контролюється пов'язаними з Російською Федерацією 

озброєними групами, а іноді й далі – у бік Російської Федерації. 

Хоча десяткам тисяч людей вдалося залишити місто через ці 
коридори, за оцінками УВКПЛ, станом на кінець березня в місті 

залишалося 150 000 – 200 000 мешканців. У цей період 

гуманітарні організації не могли домовитися зі сторонами 

конфлікту про доставку мешканцям гуманітарної допомоги. 

42. Обстріли та авіаудари Збройних сил Російської Федерації та 

вуличні бої призвели до великої кількості випадків загибелі або 

поранення цивільних осіб і масового руйнування цивільної 
інфраструктури, включно з житловими будинками та медичними 

закладами. Одна з найбільш смертоносних атак сталася 16 

березня, коли в Драматичний театр із чіткою позначкою на землі 
словом «Діти» та сотнями цивільних осіб, що ховалися всередині, 

влучив потужний вибуховий пристрій, швидше за все російська 

авіабомба, що призвело до численних жертв. До квітня всі 

найважливіші медичні установи постраждали від бойових дій 
(три були зруйновані та п'ять пошкоджені). 9 березня лікарня №3 

зазнала удару російської авіації, внаслідок чого було поранено 

17 цивільних осіб, серед яких була жінка на дуже пізньому терміні 

вагітності. Ані жінку, ані її плід врятувати не вдалося. 

43. Приміщення, машини та персонал служб швидкої допомоги та 

пожежної охорони неодноразово зазнавали обстрілів. Станом на 
кінець квітня, коли Збройні сили Російської Федерації та пов'язані 

озброєні групи взяли під контроль усе місто окрім території 

металургійного заводу «Азовсталь», до 90 відсотків із 1 880 

багатоповерхових житлових будинків були сильно пошкоджені 
або повністю зруйновані.23 Аналіз супутникових знімків показав, 

що 62 відсотки території міста, де знаходилися приватні будинки, 

мали ознаки пошкоджень від обстрілів. Ті, хто вижили, провели 
тижні в холодних підвалах та інших укриттях без опалення та з 

недостатнім доступом до води, їжі та санітарних умов.  

 

 

                                                        
23  Ця оцінка ґрунтується на аналізі УВКПЛ зображень пошкоджень з відкритих джерел, 

супутникових знімків центру UNOSAT та відкритих джерел, а також інтерв'ю з 

евакуйованими людьми. 
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Поводження з померлими 

44. Інтенсивні бойові дії в багатьох випадках призводили до періодичного 

відступу як Збройних сил України, так і Збройних сил Російської Федерації 

зі своїх бойових позицій, що змушувало їх лишати поранених та загиблих 
солдатів. Це створило середовище, що сприяло неналежному поводженню із 

загиблими, що заборонено МГП.24  

45. У період здійснення контролю над деякими частинами Київської області 
Збройні сили Російської Федерації іноді не ховали цивільних осіб, яких вони 

ймовірно вбили, а залишали тіла в підвалах, колодязях, на вулицях. Протягом 

певного періоду часу вони часто забороняли родичам загиблих ховати своїх 

близьких. Сторони мають обов'язок запобігати пограбуванню тіл померлих.  

46. УВКПЛ вивчає інциденти, які, у разі їх підтвердження, можуть спричинити 

серйозну стурбованість у зв'язку з порушеннями МГП. В одному випадку 

ймовірно український солдат був сфотографований із відірваною головою 
чоловіка, в рот якої був засунутий прапор самопроголошеної «Донецької 

народної республіки». Цей випадок спричиняє стурбованість стосовно 

позасудової страти та наруги над людською гідністю, що складає воєнний 
злочин. В іншому випадку тіла загиблих російських солдатів були ймовірно 

складені в формі літери «Z» і сфотографовані.25 

C. Втрати серед цивільного населення 

«Якщо сигнал повітряної тривоги застав вас у черзі в 

продуктовий магазин, краще залишитися і почекати, 

тому що без їжі ви можете не вижити так само, як 

можете не вижити і через ракету», 

– внутрішньо переміщена особа з Харкова. 

47. З 24 лютого до 15 травня 2022 року УВКПЛ ООН підтвердило 8 368 випадків 

загибелі або поранення цивільних осіб: з яких 3 924 особи загинули (47% 

жертв) та 4 444 особи дістали поранень (53% жертв) безпосередньо внаслідок 
бойових дій. Серед них загинули 1 519 чоловіків, 985 жінок, 95 дівчаток і 

98 хлопчиків, а також 68 дітей та 1 159 дорослих, стать яких ще не вдалося 

встановити. Поранення дістали 907 чоловіків, 604 жінки, 104 дівчинки та 

126 хлопчиків, а також 161 дитина та 2 542 дорослих, стать яких ще не 

вдалося встановити.  

                                                        
24  Женевська Конвенція I, ст. 17; Женевська Конвенція IV, ст. 130; Додатковий протокол I, ст. 

34; Звичаєве міжнародне гуманітарне право, Том II, Глава 35, Розділ B. Норма 113. 
25  Серед інших літер Z асоціюється із збройним нападом Російської Федерації на Україну, 

оскільки у 2022 році нею були помічені деякі види російської військової техніки та 

озброєння, а російські війська позначали цією чи декількома іншими літерами будинки, 

автомобілі та інші місця, де вони проводили перевірки. 
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48. УВКПЛ уважає, що реальні числа значно вищі, оскільки інформація з деяких 

місць, де тривають інтенсивні бойові дії або які перебувають під контролем 

Збройних сил Російської Федерації, отримується із затримками, та багато 

повідомлень усе ще потребують підтвердження. 

49. ММПЛУ також зазначає, що з 24 лютого обидві сторони зазнали тисяч 

військових втрат. Натепер немає незалежно підтверджених даних щодо 

кількості військових втрат.26 

 

 

                                                        
26 Комітет ООН з прав людини, який стежить за виконанням МПГПП, Державами-членами 

якого є обидві сторони конфлікту, у своєму Загальному коментарі №36 вказав, що 

«Держави-члени [МПГПП], які вдаються до актів агресії, як вони визначені міжнародним 

правом, що призводять до втрати життя, порушують ipso facto ст. 6 Пакту [що захищає від 

свавільного позбавлення права на життя]». У резолюції E-11/1 від 2 березня 2022 року 

Генеральна Асамблея «якнайрішучіше засуди[ла] агресію Російської Федерації проти 

України у порушення ст. 2(4) Статуту».  
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D. Руйнування та пошкодження цивільних об'єктів  

«З вікна мого дому було видно п'ять багатоповерхових 

житлових будинків в Ірпені. Щоранку я виглядала 

надвір і рахувала будинки. Незабаром я змогла 

нарахувати лише чотири, потім три», 

– жінка, яка перебувала в Бучі, коли місто було під 

контролем Збройних сил Російської Федерації. 

 

50. Від 24 лютого 2022 року УВКПЛ перевіряє27 масштабні руйнування та 
пошкодження цивільних об'єктів, приділяючи особливу увагу медичним та 

освітнім установам по всій країні, а також житлу в Київській, Харківській і 

Донецькій областях. Більшість руйнувань і збитків були спричинені 
застосуванням зброї вибухової дії в населених районах. Хоча УВКПЛ не має 

повних даних про загальний обсяг пошкоджень і руйнувань цивільних 

об'єктів по всій країні, наявні дані та один тільки масштаб руйнувань 

переконливо свідчать про порушення МГП. 

Медичні заклади 

51. Упродовж звітного періоду УВКПЛ підтвердило пошкодження або 

руйнування 182 медичних закладів у Чернігівській, Донецькій, Харківській, 

Київській, Луганській, Миколаївській, Сумській, Запорізькій і Житомирській 
областях, переважно внаслідок застосування зброї вибухової дії в населених 

пунктах, як-от важка артилерія, РСЗВ, ракетні та авіаудари: 111 лікарень 

(зокрема, 10 перинатальних центрів і пологових будинків і 17 дитячих 
лікарень), 11 психоневрологічних закладів та 60 інших медичних установ. Із 

них 159 були пошкоджені, 15 зруйновані, 3 розграбовані мародерами та 5 

                                                        
27  Через комбінацію методів, зокрема, відвідування місць подій, інтерв'ю, аналіз відкритих 

джерел і супутникових знімків, а також дистанційний моніторинг. 
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імовірно використовувалися у військових цілях. Реальна кількість 

постраждалих медичних закладів значно вища. За даними міністра охорони 

здоров'я України, у період з 24 лютого до 7 травня 2022 року Збройні сили 
Російської Федерації знищили 40 і пошкодили близько 500 медичних 

закладів. 

Заклади освіти 

52. УВКПЛ підтвердило, що через бойові дії були пошкоджені чи зруйновані 230 
закладів освіти (155 шкіл, 38 дитячих садків, 20 спеціалізованих шкіл, 16 

університетів та 1 науковий центр). Загалом 32 заклади освіти були 

зруйновані, 186 – пошкоджені, 12 імовірно використовувалися у військових 
цілях. Принаймні частина нападів на освітні заклади ймовірно була пов'язана 

з тим, що обидві сторони використовували школи у військових цілях. 

Реальна кількість пошкоджених освітніх закладів значно вища. Міністерство 

освіти і науки України повідомило про 1 837 закладів освіти, пошкоджених 

або зруйнованих у країні з 24 лютого.  

 

Житло 

53. У містах Буча, Ірпінь і Гостомель на північному заході від Києва УВКПЛ 
підтвердило, що щонайменше 482 житлових будинки (багатоповерхові 

житлові та приватні будинки) були пошкоджені чи зруйновані в період із 24 

лютого до 31 березня, коли Збройні сили Російської Федерації відступили з 
цих міст. У Харкові, який зазнавав інтенсивних обстрілів Збройними силами 

Російської Федерації до середини травня, УВКПЛ підтвердило пошкодження 

або руйнування щонайменше 388 житлових будинків. УВКПЛ зазначає, що 

за оцінками органів місцевої влади, понад 3 000 житлових будинків є 
пошкодженими чи зруйнованими. За даними Міністерства розвитку громад 

та територій України, загалом на території, яка контролюється Урядом, було 

пошкоджено або зруйновано 12 300 багатоповерхових житлових будинків 
(12 мільйонів квадратних метрів) та 104 100 приватних будинків (1,7 

мільйона квадратних метрів).  

54. У районах Донецької області, які контролюються Збройними силами 

Російської Федерації та пов'язаними озброєними групами, УВКПЛ 
зафіксувало 806 цивільних будівель, пошкоджених внаслідок бойових дій, 

зокрема, пошкодження чи руйнування 402 житлових будинків у Донецьку 

(переважно приватних будинків у передмісті). 

55. УВКПЛ взяло до уваги зусилля Уряду щодо створення всеосяжного 

механізму компенсації цивільним особам, житло яких було пошкоджене чи 
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зруйноване. З 26 березня Уряд створив цивільним особам умови для 

повідомлення про шкоду, завдану їхнім будинкам, безпосередньо через 

державний мобільний застосунок «Дія». Проєкт закону № 7198, ухвалений 1 
квітня в першому читанні, передбачає грошову компенсацію, реституцію й 

надання нового житла цивільним особам, будинки яких були пошкоджені або 

зруйновані на території, яка контролюється Урядом. У разі ухвалення 
законопроєкт № 7198 суттєво збільшить можливості постраждалого 

населення з отримання компенсацій. УВКПЛ із жалем зазначає, що в 

законопроєкті не передбачено положень для мешканців територій, які 
контролюються Збройними силами Російської Федерації та пов'язаними 

озброєними групами, а також міститься вимога щодо надання документації з 

підтвердженням права власності та двох експертних оцінок пошкодженого 

житла, що може ймовірно затягнути, а в деяких випадках повністю зірвати 

процес виплати компенсацій. 

Культові споруди 

56. Невибіркові обстріли по об'єктах цивільної інфраструктури також 

пошкоджували культові споруди. Упродовж звітного періоду УВКПЛ 
задокументувало, що внаслідок бойових дій 34 християнських, єврейських і 

мусульманських культових споруд були зруйновані та 40 – пошкоджені. 

Деякі споруди, розташовані в районах інтенсивних бойових дій, наприклад 
у Луганській та Донецькій областях, були пошкоджені неодноразово, 

зокрема Святогірська лавра (Святогірськ, Донецька область). Там, де 

споруди більше не могли використовуватися або були неодноразово 

пошкоджені, це негативно вплинуло на змогу релігійних громад та окремих 

осіб здійснювати своє право на свободу релігії чи переконань. 

 

 

Атомні електростанції 

57. УВКПЛ стурбоване величезними ризиками для цивільного населення та 
їхніми потенційними довгостроковими наслідками, що виникають через 

бойові дії поблизу або на території атомних електростанцій.28  

                                                        
28  МГП передбачає загальний захист атомних електростанцій. У ст. 56(1) Додаткового 

протоколу І вказується, що атомні електростанції «не повинні ставати об'єктами нападу 
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58. 24 лютого Збройні сили Російської Федерації встановили контроль над 

Чорнобильською атомною електростанцією. Станція залишалася під їхнім 

контролем до 31 березня. 9 березня органи влади України заявили, що під час 
бойових дій було зруйновано єдину лінію електропередач до станції (досі 

невідомо якою стороною), що позбавило її електропостачання на декілька 

днів. Регулярну ротацію персоналу було перервано, що поставило під загрозу 
благополуччя персоналу та його здатність виконувати робочі обов'язки без 

надмірного тиску. Міжнародне агентство з атомної енергії та Державна 

інспекція ядерного регулювання України втратили зв'язок із 
Чорнобильською електростанцією, а радіологічний моніторинг за межами та 

на території станції не проводився, поки вона перебувала під контролем 

Збройних сил Російської Федерації. Прямий зв'язок з атомною станцією було 

відновлено 19 квітня.29 

59. 4 березня Збройні сили Російської Федерації здійснили напад на територію 

Запорізької атомної електростанції в місті Енергодар – найбільшу з чотирьох 

діючих атомних станцій в Україні. Під час нападу було пошкоджено об'єкт, 
розташований поруч з одним із ядерних реакторів. Станом на середину 

травня російські війська все ще контролюють атомну станцію. 

E. Особи в групах ризику та групи вразливого населення  

«Ми більше не боїмося. Найгірше вже сталося: наші 

будинки й міста зруйновані», 

– ромська жінка зі сходу України 

Внутрішньо переміщені особи 

60. Від 24 лютого понад 8 мільйонів осіб – 17 відсотків населення України – 

переїхали в інші регіони України.30 УВКПЛ опитало ВПО  на заході України 

та вітає зусилля Уряду з організації евакуації населення з постраждалих від 
конфлікту територій  у безпечніші місця, а також надання базового житла, 

доступу до послуг з охорони здоров'я та фінансової допомоги в громадах, що 

приймають ВПО. Управління також зауважує, що Уряд зобов'язався і далі 

надавати соціальну допомогу, зокрема соціальні виплати та пенсії, усім 
особам, які отримували їх раніше, і поширив інформацію про те, як люди 

можуть отримати доступ до своїх пенсій та соціальних виплат.  

61. УВКПЛ вітає програми Уряду з підтримки ВПО, які були змушені залишити 
території, що постраждали від бойових дій.31 Зокрема, станом на 21 березня 

                                                        
навіть у тих випадках, коли такі об'єкти є воєнними об'єктами, якщо такий напад може 

викликати звільнення небезпечних сил і подальші тяжкі втрати серед цивільного населення. 

Інші військові об'єкти, розміщені в цих установках або спорудах чи поблизу них, не повинні 

ставати об'єктами нападу, якщо такий напад може викликати вивільнення небезпечних сил 

у таких установках або спорудах та подальші тяжкі втрати серед цивільного населення». У 

статті 56(2)(b) вказується, що «загальний захист від нападу, передбачений у пункті 1, 

припиняється «щодо атомних електростанцій тільки в тому разі, якщо вони виробляють 

електроенергію для регулярної істотної і безпосередньої підтримки військових операцій і 

якщо такий напад є єдиним практично можливим засобом припинити таку підтримку». 

УВКПЛ не має інформації про виконання вимог, передбачених у ст. 56(1) та (2)(b). 
29  Оновлена інформація 57 – Заява генерального директора МАГАТЕ про ситуацію в Україні, 

19 квітня 2022 року, www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-57-iaea-director-general-

statement-on-situation-in-ukraine 
30 Міжнародна організація з міграції, регіональна відповідь України, 12 травня 2022 року, 

https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/situation_reports/file/iom-regional-ukraine-

response-external-sitrep-12052022_3.pdf 
31   Програми були оголошені Прем'єр-міністром України 21 березня 2022 року та 

передбачають грошову, житлову та трудову підтримку ВПО. 
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та до кінця квітня ВПО отримували щомісячну фінансову допомогу в розмірі 

2000 гривень, а 3000 гривень надавалися внутрішньо переміщеним дітям та 

особам з інвалідністю. Станом на 1 травня така допомога надавалася лише 
тим ВПО, чий будинок був зруйнований, або тим, хто залишив територію, на 

якій тривають активні бойові дії, або яка перебуває під контролем Збройних 

сил Російської Федерації. Для підтримки зайнятості ВПО в приймаючих 
громадах роботодавцям виплачується компенсація в розмірі 6 500 гривень за 

кожного найнятого ВПО. Крім того, Уряд запровадив механізм компенсації 

сім'ям, які надають ВПО безплатне житло, а місцеві органи влади, які 
надають ВПО безплатний прихисток у школах, дитячих садках і громадських 

центрах, можуть отримати компенсацію за збільшені комунальні платежі. 

Тоді як тимчасові житлові рішення, надані Урядом і міжнародними та 

національними гуманітарними організаціями, переважно задовольняють 
нагальні потреби ВПО, для тих, хто втратив свої будинки й може залишитися 

на невизначений час у приймаючих громадах, будуть потрібні довгострокові 

житлові рішення. Також знадобиться альтернативне житло для ВПО, які 
проживають у колективних центрах, розташованих у громадських будівлях, 

як-от школи чи установи громад, оскільки ці об'єкти буде потрібно повернути 

для використанням за їхнім первинним призначенням.  

62. Уряд України надає фінансову допомогу ВПО, які зареєструвалися в 

управліннях із питань соціального захисту населення та центрах надання 

адміністративних послуг або дистанційно через державний портал «Дія», 

згідно з Постановою Кабінету Міністрів № 332 від 20 березня 2022 року. 
Проте зареєструватися можуть лише люди, які мають документи, що 

посвідчують особу. Також спостерігалися затримки платежів. Відтак люди, 

які втратили документи й не змогли їх відновити, не можуть бути 
зареєстровані як ВПО. Люди, які не мали документу, що посвідчуєособу, до 

24 лютого, також виключені з реєстрації ВПО та не можуть отримати доступу 

до цієї державної допомоги. 

63. УВКПЛ зауважує, що переміщення непропорційно вплинуло на жінок, 
дітей, людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Зокрема, оскільки багато 

чоловіків були призвані або добровільно вступили до лав Збройних сил 

України, багато внутрішньо переміщених жінок тепер є главами сімей і 
несуть відповідальність за догляд та забезпечення дітей, родичів похилого 

віку й будь-яких інших членів родини, які потребують догляду, включно з 

людьми з інвалідністю. Крім того, у кількох західних областях чоловіки 
можуть зареєструватися як ВПО лише після того, як вони стануть на облік у 

військкоматах. Страх перед призовом може утримувати чоловіків від 

реєстрації й відтак позбавляти їх доступу до соціальної допомоги. 

Роми 

64. Хоча Уряд включив ромів у програму дій із захисту й евакуації цивільного 
населення з районів, постраждалих від бойових дій, вони є особливо 

вразливими та стикаються з труднощами через брак доступу до економічних 

та соціальних можливостей, достатнього житла та якісної медичної 
допомоги. Зокрема, ромським жінкам було складніше під час евакуації та 

розселення в громадах, оскільки вони часто мають великі сім'ї та доглядають 

одночасно дітей, людей похилого віку та членів сім'ї з інвалідністю. Жінки, 
які є головами домогосподарств, часто не мають достатніх економічних 

можливостей для належного утримання своїх сімей. 

Іноземці та особи без громадянства 

65. Іноземці та особи без громадянства, що перебували в Україні, включно з 

іноземними студентами, трудовими мігрантами, членами сімей українських 

                                                        
https://www.kmu.gov.ua/en/news/zvernennya-premyer-ministra-ukrayini-denisa-shmigalya-

21032022  

https://www.kmu.gov.ua/en/news/zvernennya-premyer-ministra-ukrayini-denisa-shmigalya-21032022
https://www.kmu.gov.ua/en/news/zvernennya-premyer-ministra-ukrayini-denisa-shmigalya-21032022


 

Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні, 24 лютого – 15 травня 2022 року  |  19 

громадян й іншими мігрантами, змогли залишити Україну у перші тижні 

збройного конфлікту, що триває, без обмежень, пов'язаних із наявністю 

документу, що посвідчує особу, або законного проживання в Україні. Проте 
були повідомлення про дискримінаційне поводження з людьми, які 

намагалися поїхати з України в сусідні держави, зокрема з особами 

африканського, азіатського, близькосхідного та латиноамериканського 
походження.32 З квітня, коли пересування людей, які залишають Україну, 

значно скоротилося, почали з'являтися повідомлення про випадки відмови в 

перетині кордону іншим іноземцям й особам без громадянства, особливо 
мігрантам, які не мають документів. Станом на 15 травня 14 мігрантів, 

затриманих до збройного нападу за порушення візового режиму або за 

спробу незаконного перетину українського кордону, залишалися 

позбавленими свободи в двох центрах тимчасового перебування іноземців 
та осіб без громадянства у Миколаївській і Волинській областях попри 

серйозні ризики, що виникають для їхньої фізичної безпеки внаслідок 

бойових дій. Для сприяння звільненню затриманих були проведена 

адвокаційна робота з Урядом України.  

Люди з інвалідністю 

66. Становище дорослих і дітей з інвалідністю, які проживають як у громадах, 

так і в інтернатних закладах також погіршилося. УВКПЛ помітило, що особи 
з інвалідністю часто не мають доступу до бомбосховищ та евакуаційних 

поїздів і змушені покладатися на допомогу членів своєї сім'ї та інших людей. 

Деякі люди похилого віку з руховими розладами повідомили УВКПЛ, що їм 

доводилося чекати багато годин до посадки в евакуаційні поїзди через 

переповненість і брак фізичних засобів для посадки. 

67. Крім того, УВКПЛ стурбоване тим, що бойові дії та переміщення вплинули 

на широке коло прав осіб з інвалідністю, включно з правом на здоров'я та 
свободу пересування. Зокрема, під час евакуації ВПО з інвалідністю 

довелося залишити допоміжні пристрої, як-от інвалідні візки, скутери, 

ходунки. Деякі співрозмовники казали, що на новому місці проживання вони 

не мали доступу до необхідних ліків. 

68. Бойові дії негативно вплинули на фізичний та емоційний стан дітей з 

інвалідністю, особливо в сільській місцевості, та на їхній доступ до послуг із 

підтримки та реабілітації. Тоді як багато дітей з інвалідністю, які 
проживають в інтернатних закладах, були евакуйовані Урядом, сім'ї з дітьми 

з інвалідністю стикнулися з труднощами під час переміщення з територій, 

постраждалих від конфлікту, без жодної підтримки з боку державних служб 
і без доступних допоміжних засобів, як-от інвалідні коляски та милиці. Діти 

з порушеннями зору, слуху, розвитку чи інтелекту наражалися на ще 

більший ризик небезпеки під час збройних нападів, оскільки могли не знати 

або не розуміти того, що відбувалося. 

69. УВКПЛ також стурбоване пошкодженнями інтернатних закладів у 

Харківській, Миколаївській і Сумській областях внаслідок, як 

повідомляється, обстрілів та бомбардувань Збройними силами Російської 
Федерації. Окрім пошкоджень складною залишається гуманітарна ситуація 

в інтернатних закладах, розташованих на території, яка контролюється 

Збройними силами Російської Федерації або пов'язаними озброєними 
групами. Багато установ не мали доступу до достатньої кількості продуктів 

харчування, медикаментів і гігієнічних засобів для підопічних і персоналу в 

Київській, Харківській, Донецькій, Луганській, Сумській, Херсонській і 

Миколаївській областях. В одному випадку УВКПЛ отримало інформацію 
про те, що брак доступу до медичної допомоги призвів до трагічної смерті 

12 підопічних інтернатного закладу для осіб з інтелектуальними та 

                                                        
32  Див., наприклад, www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/Statement-racial-discrimination-

against-persons-conflict-Ukraine.pdf?symbolno=INT%2fCERD%2fSWA%2f9532&Lang=en.  
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психосоціальними формами інвалідності та людей похилого віку в 

Бородянці. За повідомленнями, це сталося, коли цей район перебував під 

контролем Збройних сил Російської Федерації на початку березня 2022 року. 
Люди з інвалідністю, які перебували в інтернатних закладах, і працівники 

таких установ, які поїхали в безпечніші місця, відчувають нестачу 

спеціально обладнаних приміщень і допоміжних пристроїв у громадах, що 

їх приймають.  

Особи похилого віку  

70. Під час інтерв'ю УВКПЛ помітило, що багато людей похилого віку 

залишалися на територіях, постраждалих від конфлікту, оскільки не могли 
або не хотіли залишити свої будинки. Це робило їх уразливими до ризиків, 

травм або смерті, особливо з огляду на брак доступу до достатнього 

харчування та основних послуг, наприклад, опалення, електроенергії, 

водопостачання, охорони здоров'я, зокрема до ліків, особливо в населених 
пунктах, зруйнованих внаслідок бойових дій, наприклад, у Маріуполі, 

Харківській та Київській областях, де служби невідкладної медичної та 

швидкої допомоги припинили роботу. Відтоді деякі послуги було 
відновлено в Київській, Сумській і Харківській областях. УВКПЛ 

зафіксувало численні випадки смерті людей похилого віку через важку 

гуманітарну ситуацію в районах, що постраждали від бойових дій.  

71. УВКПЛ стурбоване істотним браком належної підтримки людей похилого 

віку під час евакуації та допомоги їм із доступом до бомбосховищ. У 

бомбосховищах також бракує належних умов для розміщення людей 

похилого віку, особливо тих, хто має обмежену рухливість і хронічні 
захворювання. Здебільшого людям похилого віку доводилося покладатися 

на своїх родичів, сусідів і волонтерів, які допомагали їм знайти їжу або 

переїхати в безпечні місця.  

72. Люди похилого віку в центрах прийому ВПО не мали належних умов для 

задоволення своїх складних медичних потреб, оскільки більшість центрів 

розміщення були створені для задоволення найнагальніших і тимчасових 

потреб осіб, які залишали райони бойових дій.  

F. Евакуація цивільних осіб із районів, постраждалих від бойових 
дій 

«Принаймні у в'язниці нам дозволяли щоденні 

прогулянки на свіжому повітрі», 

– чоловік похилого віку розповідає про заборону 

залишати будинки та квартири в місті Буча під час його 

перебування під контролем Збройних сил Російської 

Федерації. 

Евакуація з Маріуполя 

73. Для реагування на складну гуманітарну ситуацію в Маріуполі в березні 
сторонами конфлікту було організовано обмежену евакуацію цивільного 

населення. 7 і 8 березня Міністерство оборони Російської Федерації 

запропонувало два офіційні маршрути евакуації з Маріуполя: перший – у 

напрямку Ростова-на-Дону в Російській Федерації через територію, яка 
контролюється пов'язаними з Росією озброєними групами, і другий – у 

напрямку Запоріжжя, яке контролюється Урядом. Евакуація на територію, 

яка контролюється пов'язаними з Росією озброєними групами, розпочалася 
до її офіційного оголошення, 5 березня. Офіційна евакуація з Маріуполя на 

територію, яка контролюється Урядом, розпочалася 14 березня після 
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погодження маршруту та гарантій безпеки для евакуаційних колон. 

Евакуація здійснювалася на приватних автомобілях, автобусах або пішки, а 

Уряд України забезпечував евакуацію в напрямку Запоріжжя й надавав 

автобуси та прихисток після прибуття.  

74. Умови примусу через бойові дії та гуманітарну кризу в Маріуполі означали, 

що люди часто були змушені евакуюватися в будь-якому напрямку, 
незалежно від побажань. Точна кількість переселенців із Маріуполя на 

територію, яка контролюється пов'язаними з Російською Федерацією 

озброєними групами, або в Російську Федерацію залишається невідомою.  

75. УВКПЛ провело 11 інтерв'ю з особами та сім'ями, які були евакуйовані на 

територію, яка контролюється пов'язаними з Російською Федерацією 

озброєними групами, або в Російську Федерацію, або з їхніми родичами. 

Вони підтвердили, що їм було запропоновано лише один варіант евакуації. 
Вони змогли зберегти свої документи, що посвідчують особу, та поїхати далі 

в місце на свій вибір, зокрема, за межі Донецька та за межі Російської 

Федерації за умови, що їхні фінансові можливості дозволять покрити 
витрати на проїзд. УВКПЛ не має інформації про те, що їхня свобода 

пересування в Російській Федерації була обмежена. Є повідомлення про те, 

що людям пропонувалася підтримка для переїзду до віддалених регіонів 
Російської Федерації. УВКПЛ стурбоване тим, що люди без будь-якого 

реального альтернативного вибору, фінансових засобів для переїзду за 

кордон або в разі втрати документу, що посвідчує особу, не можуть 

повноцінно користуватися свободою пересування або правом на 
повернення. У зв'язку з цим УВКПЛ стурбоване ситуацією людей, які 

перебувають у вразливому становищі, зокрема людей похилого віку, людей 

з інвалідністю та дітей без супроводу, хоча вичерпної інформації про ці 

групи поки що немає.  

76. УВКПЛ стурбоване тим, як проводиться так звана «фільтрація» цивільних 

осіб, що залишають райони, де тривають або нещодавно тривали бойові дії, 

через територію, яка контролюється Збройними силами Російської 
Федерації або пов'язаними озброєними групами. Очевидною метою 

«фільтрації» є виявлення теперішніх або колишніх співробітників 

українських правоохоронних органів, державних службовців і 
військовослужбовців Збройних сил України, проте практика показує, що 

виявляються також будь-які особи, які, як вважається, дотримуються 

проукраїнських чи антиросійських поглядів. Їхні права зазнають порушень 
або зловживань. Процес «фільтрації» включає особисті огляди й роздягання, 

детальні допити про минуле особи, її сімейні зв'язки, політичні погляди й 

переконання. Виконавці «фільтрації» оглядають особисті речі разом із 

мобільними пристроями, фотографують і знімають відбитки пальців у всіх, 
хто проходить через цей процес. Осіб, яких піддавали «фільтрації», словесно 

залякували, принижували, били, що може дорівнювати жорстокому 

поводженню, а в деяких випадках вони зазнавали сексуального насильства. 
УВКПЛ задокументувало щонайменше один випадок, коли під час допиту 

затриманої жінки особи, що проводили допит, вмикали сексуально 

принизливу музику, створену проти українських жінок. УВКПЛ також 
отримало достовірні повідомлення про те, що деякі діти були розлучені з 

батьками під час і після процесу, коли їхній дорослий супровідник не 

пройшов «фільтрацію». Особи, які очікують «фільтрації», часто ночують в 

автомобілях або необладнаних приміщеннях, іноді без достатнього доступу 

до їжі, води та санітарних умов.  

77. УВКПЛ не має достатньої інформації для повної оцінки становища тих, хто 

не пройшов «фільтрацію», проте Управління задокументувало кілька 
випадків затримання осіб після цієї процедури. УВКПЛ отримало 

повідомлення про те, що такі особи згодом утримувалися в Оленівці та 

Донецьку, зокрема, в його сумнозвісному місці тримання під вартою 

«Ізоляція». Там затримані наражалися на особливо високі ризики катування 
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та жорстокого поводження. УВКПЛ намагається отримати доступ до осіб, 

які були затримані після того, як не пройшли «фільтрацію», а також до 

людей, які, за повідомленнями, пройшли «фільтрацію», але однаково були 
затримані та трималися в «центрі для евакуйованих» у Безіменному. Станом 

на 15 травня УВКПЛ не отримало доступу до цих осіб. 

IV. ПРАВО НА ЖИТТЯ, СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ 
НЕДОТОРКАННІСТЬ 

A. Вбивства цивільних осіб  

«Я зараз пущу тобі кулю в голову, а потім приведу твою 

дівчину, щоби попрощатися», 

– російський солдат залякує цивільного чоловіка, 

підозрюваного в наданні інформації українським силам, 

13 березня у Чернігівській області. 

78. Після відходу Збройних сил Російської Федерації з Київської та 
Чернігівської областей, і частково з Харківської та Сумської областей 

наприкінці березня та на початку квітня, з'явився доступ до великої та дедалі 

більшої кількості доказів, що дають УВКПЛ достатні підстави вважати, що 
Збройними силами Російської Федерації були скоєні серйозні порушення 

МГП. 

79. Станом на 15 травня 2022 року лише в Київській області було виявлено 

понад 1200 тіл цивільних осіб.33 Серед них були не лише жертви бойових дій 
серед цивільного населення, а й інші незаконно вбиті, зокрема сумарно 

страчені люди, а також особи, які померли через новий стрес для їхнього 

здоров'я внаслідок бойових дій та недоступності медичної допомоги після 
того, як вони провели дні та тижні в підвалах або у своїх будинках. Вони 

мали обмежений доступ до необхідних послуг, а іноді, якщо намагалися 

виїхати з території, стикалися з погрозами життю і здоров'ю з боку 

російських солдатів.  

80. Сотні цивільних осіб були ймовірно вбиті Збройними силами Російської 

Федерації в ситуаціях, не пов'язаних з активними бойовими діями. Станом 

на 15 травня УВКПЛ працює над підтвердженням понад 300 тверджень про 
такі вбивства. Це число може збільшитися у міру виявлення нових доказів. 

Тільки в Бучі УВКПЛ задокументувало, щонайменше 50 цивільних осіб було 

вбито Збройними силами Російської Федерації, коли місто було під їхньою 
окупацією. Більшість жертв становили чоловіки, але були також жінки та 

діти. Цивільних осіб розстрілювали під час спроби залишити район на своїх 

автомобілях; російські солдати сумарно страчували беззбройних місцевих 

цивільних чоловіків, якщо підозрювали їх в наданні підтримки українським 
силам або розглядали як іншу можливу майбутню загрозу; інші були 

застрелені солдатами на вулицях чи снайперами, коли намагалися перейти 

дорогу чи іншим чином зібрати необхідні для життя речі; деякі цивільні 
особи, схоже, були вбиті суто свавільно. Людей, які, як вважалося, 

підтримували українські сили, іноді перед убивством катували. Умисні 

вбивства цивільних осіб, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях, 

                                                        
33  Заява начальника Головного управління Національної поліції в Київській області, 

опублікована 12 травня www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/367850328712623? 

__cft__[0]=AZWGPl2pBC8W6RAGRgmSMAN7XS2m00wrLhmx5gvGqOF1diJ-

omf892fSql8plB6hkiQBGQx38gfUbBjvpHGgJEuo158i8_MNvtbAxTRFBD0nTJ45dutOEScoxi- 

BASLBUAeP7zBvNzHgZZZtZPImTux96VeQ2bLKHXlCmu_Zb-yLPA&__tn__=%2CO%2CP-

R. 

http://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/367850328712623?__cft__%5b0%5d=AZWGPl2pBC8W6RAGRgmSMAN7XS2m00wrLhmx5gvGqOF1diJ-omf892fSql8plB6hkiQBGQx38gfUbBjvpHGgJEuo158i8_MNvtbAxTRFBD0nTJ45dutOEScoxi-BASLBUAeP7zBvNzHgZZZtZPImTux96VeQ2bLKHXlCmu_Zb-yLPA&__tn__=%2CO%2CP-R
http://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/367850328712623?__cft__%5b0%5d=AZWGPl2pBC8W6RAGRgmSMAN7XS2m00wrLhmx5gvGqOF1diJ-omf892fSql8plB6hkiQBGQx38gfUbBjvpHGgJEuo158i8_MNvtbAxTRFBD0nTJ45dutOEScoxi-BASLBUAeP7zBvNzHgZZZtZPImTux96VeQ2bLKHXlCmu_Zb-yLPA&__tn__=%2CO%2CP-R
http://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/367850328712623?__cft__%5b0%5d=AZWGPl2pBC8W6RAGRgmSMAN7XS2m00wrLhmx5gvGqOF1diJ-omf892fSql8plB6hkiQBGQx38gfUbBjvpHGgJEuo158i8_MNvtbAxTRFBD0nTJ45dutOEScoxi-BASLBUAeP7zBvNzHgZZZtZPImTux96VeQ2bLKHXlCmu_Zb-yLPA&__tn__=%2CO%2CP-R
http://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/367850328712623?__cft__%5b0%5d=AZWGPl2pBC8W6RAGRgmSMAN7XS2m00wrLhmx5gvGqOF1diJ-omf892fSql8plB6hkiQBGQx38gfUbBjvpHGgJEuo158i8_MNvtbAxTRFBD0nTJ45dutOEScoxi-BASLBUAeP7zBvNzHgZZZtZPImTux96VeQ2bLKHXlCmu_Zb-yLPA&__tn__=%2CO%2CP-R
http://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/367850328712623?__cft__%5b0%5d=AZWGPl2pBC8W6RAGRgmSMAN7XS2m00wrLhmx5gvGqOF1diJ-omf892fSql8plB6hkiQBGQx38gfUbBjvpHGgJEuo158i8_MNvtbAxTRFBD0nTJ45dutOEScoxi-BASLBUAeP7zBvNzHgZZZtZPImTux96VeQ2bLKHXlCmu_Zb-yLPA&__tn__=%2CO%2CP-R
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заборонені, а катування також заборонене в будь-який час. Такі дії є грубими 

порушеннями Женевської конвенції IV, Додаткового протоколу I34, 

серйозними порушеннями звичаєвого МГП, та є воєнними злочинами.35  

B. Затримання у зв'язку з конфліктом 

«Окупанти вважають диверсантами всіх, у кого у 

смартфоні встановлено застосунок «Дія», 36 

–  громадський діяч місцевої громади в Херсоні. 

 

«Можливо, вони мене звільнили тільки тому, що я дуже 

старий і в мене є пухлина. Я просив допомоги, щоби 

ходити в туалет кожні 20 хвилин, і, мабуть, через це 

вони від мене втомилися»,  

– 80-річний чоловік, якого Збройні сили Російської 

Федерації забрали з будинку та тримали без зв'язку із 

зовнішнім світом протягом чотирьох днів у Харківській 

області. 

 

81. Із 24 лютого 2022 року свавільні затримання цивільних осіб стали 

поширеним явищем на території, яка контролюється Збройними силами 
Російської Федерації та пов'язаними озброєними групами. Загалом за звітний 

період УВКПЛ задокументувало 248 випадків (214 чоловіків, 33 жінки, один 

хлопчик).37 Більшість жертв були теперішніми або колишніми державними 
службовцями місцевих органів влади (65 випадків), правозахисниками та 

активістами громадянського суспільства (42 випадки), журналістами (8 

випадків), релігійними діячами (4 випадки) та відставними 

військовослужбовцями Збройних сил України (10 випадків). Цивільні особи 
без конкретної політичної чи соціальної позиції також свавільно 

затримувалися: УВКПЛ зафіксувало 119 таких випадків.38 Станом на 

середину травня 170 жертв залишалися під вартою або їхнє 
місцеперебування було невідомим, як зазначено на інфографіці нижче. 

УВКПЛ вважає, що фактична кількість постраждалих цивільних осіб може 

бути значно вищою. 

82. УВКПЛ особливо стурбоване тим, що в переважній більшості цих випадків 

відповідальний орган відмовлявся надати родичам інформацію про підстави 

для арешту чи місце тримання під вартою або навмисно приховував 

інформацію про долю жертв, що фактично позбавляло їх правового захисту 

та може дорівнювати насильницьким зникненням. 

                                                        
34  Ст. 32 і 147 Женевської конвенції IV; Додатковий протокол I, ст. 75(2)(a)(i) та ii). Умисні 

вбивства та катування також заборонені звичаєвим МГП (див. норми 89 і 90).  
35  Див. також ст. 8(2)(a)(i)-(ii) Статуту Міжнародного кримінального суду. 
36  Дія – це державний цифровий застосунок, що широко використовується українцями, які 

мають смартфон. Він надає доступ до багатьох адміністративних послуг, зокрема, гаманець 

для цифрових версій офіційних документів і доступ до державної фінансової підтримки. 
37 Реальна кількість насильницьких зникнень набагато вища. Уряд України повідомив про 

приблизно тисячу цивільних осіб, затриманих Збройними силами Російської Федерації та 

пов'язаними озброєними групами. 
38 УВКПЛ зазначає, що Збройні сили Російської Федерації вважали деяких цивільних осіб 

підозрілими або небезпечними, оскільки в них була відео- або радіоапаратура, фотографії 

або повідомлення в телефонах з інформацією про бойові дії, татуювання тощо.  
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83. Жертв зазвичай затримували на вулиці, вдома або на робочому місці під час 

так званих «перевірок». Їх тримали без зв'язку із зовнішнім світом в 
імпровізованих місцях тримання під вартою – школах, будинках державних 

органів влади, складах, коморах або промислових будівлях. Після кількох 

днів або тижнів тримання під вартою невідома кількість жертв була 
перевезена на територію Російської Федерації, в окупований Російською 

Федерацією Крим, або на територію Донецької чи Луганської областей, яка 

контролюється Збройними силами Російської Федерації та пов'язаними 
озброєними групами. Їх тримали під вартою в пенітенціарних установах, 

часто разом із військовополоненими. УВКПЛ також відомо про випадки так 

званої «фільтрації» чоловіків, які можуть дорівнювати насильницьким 

зникненням. 

84. Деякі цивільні особи були затримані, щоби примусити їх до співпраці зі 

Збройними силами Російської Федерації та так званими «військовими 

адміністраціями». У зв'язку з першим, УВКПЛ зі стурбованістю звертає 
увагу на чотири випадки з вчителями в Запорізькій області, яких забрали з 

їхніх будинків та тримали під вартою в невідомому місці протягом чотирьох 

днів із метою примусити до викладання за навчальними програмами 

Російської Федерації. 

85. УВКПЛ підтвердило скарги на катування та жорстоке поводження із 

затриманими особами, щоби примусити їх зізнатися в співпраці з Урядом 

України, надати інформацію Збройним силам Російської Федерації або 
співпрацювати з ними. Зокрема, жертви повідомляли, що протягом кількох 

днів їх тримали зв'язаними та із зав'язаними очима; били руками, ногами, 

кийками або палицями; піддавали імітації страти; погрожували сексуальним 
насильством; закривали в металевій скрині; змушували співати чи 

вигукувати звеличувальні гасла; не давали жодної чи давали мізерну 

кількість їжі чи води; тримали в переповнених приміщеннях без санітарних 

умов. 
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Показові випадки 

86. УВКПЛ задокументувало випадок насильницького зникнення 

шкільного вчителя в Запорізькій області. Наприкінці березня 

російські війська затримали його вдома та не дали можливості 
повідомити родичів про свій стан та місцеперебування 

протягом трьох тижнів тримання під вартою. Жертва була 

піддана вісьмом сесіям катування, що включали зокрема 
побиття, удари струмом, імітацію страти, копання собі могили, 

сексуальне насильство та тримання в залізному контейнері в 

умовах спеки. Катування вчинялися російськими військовими, 
пов'язаними з Російською Федерацією озброєними групами та 

співробітниками пенітенціарної установи в Російській 

Федерації. Кожна з цих сесій проводилася різними 

порушниками, у різних місцях та із застосуванням різних 
методів катування. Протягом трьох тижнів вночі його тримали 

щонайменше у восьми різних місцях, часто в нелюдських 

умовах. Нелюдське поводження застосовувалося і під час 
переведення з одного місця до іншого. Його родичі та друзі не 

отримували аніякої інформації про нього до його звільнення 

після «обміну» в середині квітня. 

87. В іншому випадку російські війська двічі, у середині березня 

та на початку квітня, затримували члена сільської ради в 

Херсонській області. Жертву катували, погрожували 

вбивством і сексуальним насильством щодо нього самого та 
членів його сім'ї. Порушники намагалися отримати 

інформацію про проукраїнських активістів, діючих і колишніх 

військовослужбовців Збройних сил України та їхні сім'ї, що 
залишилися в селі. На нього також чинився тиск, щоби змусити 

його співпрацювати зі Збройними силами Російської 

Федерації, продовжуючи офіційну державну діяльність. Під 

час другого інциденту порушники зв'язали жертві руки, 
накинули петлю на шию, коли він стояв на підлозі, та били 

ногами по ногах та геніталіях. Це змушувало його рефлекторно 

згинатися і відтак мимоволі душити себе. Порушники 
прокоментували це: «Якщо ти це зробиш [повісишся] сам, 

знаєш, це не буде нашою провиною». Жертву було звільнено, 

і він зміг залишити територію, яка контролюється Збройними 
силами Російської Федерації. Під час перебування в полоні 

його сім'я не отримувала аніякої інформації про його 

місцезнаходження та стан. 

 

 

88. Станом на 15 травня 2022 року 62 жертв (44 чоловіків та 18 жінок) було 
звільнено. Більшість жертв були звільнені під час так званих «обмінів 

військовополоненими», які проводяться між Україною та Російською 

Федерацією. УВКПЛ не має достовірної інформації про процедуру 
здійснення таких «обмінів», однак є підстави вважати, що деякі затримані 

цивільні особи були «обміняні» на російських військовополонених. Якщо 

буде підтверджено, що умовою звільнення цих затриманих цивільних осіб 
було звільнення Україною російських військовополонених, така практика 

може розглядатися як захоплення заручників, що в умовах збройного 

конфлікту дорівнює воєнному злочину.39  

                                                        
39  Женевська Конвенція IV, Див. також ст. 34. Римський статут Міжнародного кримінального 

суду, ст. 8(2)(a)(viii). 
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89. Шість жертв насильницьких зникнень (п’ять чоловіків та одна жінка) були 

знайдені мертвими з вогнепальними пораненнями або ознаками 

насильницької смерті в деяких районах Київської та Миколаївської областей. 
Голову села в Київській області, її чоловіка та дорослого сина Збройні сили 

Російської Федерації вивезли з їхнього дому 23 березня й тримали в 

невідомому місці. Друзі та родичі сім'ї намагалися з'ясувати інформацію про 
їхню долю, і 26 березня Офіс Генерального прокурора повідомив їх про 

розслідування викрадення жертв. Їх було знайдено в братській могилі з 

ознаками насильницької смерті після того, як Уряд України відновив 
контроль над селом у квітні. Місцевого шкільного вчителя-активіста із села 

в Миколаївській області було знайдено з вогнепальними пораненнями та 

ознаками катування 17 березня, через день після його викрадення Збройними 

силами Російської Федерації. Місцевого журналіста з Бучі було затримано 
Збройними силами Російської Федерації 6 березня і знайдено з ознаками 

насильницької смерті на одній із вулиць після того, як Уряд України відновив 

контроль над містом. 20-річного чоловіка знайшли мертвим у полі біля села 
Здвижівка в Київській області з вогнепальними пораненнями в спині. 

Повідомляється, що він намагався втекти з вантажівки, яку використовували 

Збройні сили Російської Федерації для перевезення затриманих з аеропорту 

в Гостомелі до Російської Федерації. 

90.  УВКПЛ особливо стурбоване арештом та триманням від вартою без зв'язку 

із зовнішнім світом семи українських співробітників Спеціальної 

моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ ОБСЄ) у Донецькій, Луганській 
та Херсонській областях, які контролюються Збройними силами Російської 

Федерації або пов'язаними озброєними групами. Станом на 15 травня 

УВКПЛ відомо, що четверо із затриманих співробітників були звільнені, а 
троє інших залишаються під вартою та є суб'єктами кримінального 

«переслідування» в Донецьку та Луганську за ймовірну співпрацю з Урядом 

України. 

91. УВКПЛ також стежило за твердженнями про свавільні затримання на 
території, яка контролюється Урядом України. За повідомленнями, Служба 

безпеки України (СБУ) та Національна поліція заарештували понад тисячу 

людей за підозрою в ймовірній підтримці Збройних сил Російської Федерації 
та пов'язаних озброєних груп.40 Стверджується, що затримані були членами 

диверсійно-розвідувальних груп, артилерійськими навідниками та 

інформаторами, а також блогерами, журналістами, адміністраторами 
соціальних мереж чи каналів обміну повідомленнями, яких обвинувачували 

в поширенні недостовірної інформації або висловленні підтримки 

збройному нападу Російської Федерації. 

92. УВКПЛ стурбоване тим, що багато арештів могли не відповідати 
міжнародним зобов'язанням України в галузі прав людини, навіть з 

урахуванням відступу України від деяких зобов'язань за МПГПП та іншими 

договорами.41 УВКПЛ задокументувало 12 арештів (10 чоловіків, 2 жінки), 

                                                        
40 Йдеться про справи, пов'язані зі злочинами проти основ національної безпеки (статті 109-

111, Розділ I Особливої частини Кримінального Кодексу), деякими злочинами проти 

громадської безпеки (статті 258, 263, Розділ IХ Особливої частини Кримінального Кодексу) 

і деякими злочинами проти миру, безпеки людства (статті 436-4362, Розділ ХХ Особливої 

частини Кримінального Кодексу). У зв'язку з цим УВКПЛ також зауважує, що 3 березня 

2022 року Верховна Рада України доповнила Кримінальний процесуальний кодекс статтею 

4362, якою встановлюється покарання за виправдовування, визнання правомірною, 

заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікацію її 

учасників. 
41 Див. виноску 7 вище. 24 лютого Уряд України ввів воєнний стан і скористався чинними 

механізми відступу від зобов'язань за Міжнародним пактом про громадянські і політичні 

права, включно з тими, що впливають на право на свободу. Крім того, 15 березня Верховна 

Рада України внесла зміни до Кримінального процесуального кодексу, які дозволяють 

прокурорам виносити рішення про досудове тримання підозрюваних під вартою та 
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здійснених у спосіб, що спричиняє стурбованість щодо процесуальних та 

судових гарантій права на свободу.42 УВКПЛ також задокументувало ще 12 

випадків (11 чоловіків, 1 жінка), які можуть дорівнювати насильницьким 
зникненням. У 10 таких випадках жертви були звільнені або родичам 

підтвердили їхнє затримання. У трьох випадках УВКПЛ зафіксувало 

застосування катувань і жорстокого поводження. 

93. УВКПЛ особливо стурбоване можливим насильницьким зникненням 20-

річного студента, якого, за повідомленнями, заарештувала СБУ. У березні 

2022 року співробітники СБУ одягли на нього наручники та мішок на голову, 
після чого забрали з кімнати хостелу, де він жив. Вони привезли його 

машиною в готельний номер у Запоріжжі, де тримали чотири дні. Протягом 

цього часу йому погрожували прострелити ногу, відправити до зони 

активних бойових дій та вбити, щоби змусити його зателефонувати своїм 
родичам і попросити приїхати на територію, яка контролюється Урядом, 

щоби СБУ могла заарештувати їх та притягти до відповідальності за 

державну зраду. Його затримання не було зафіксовано, а родичі не були 
проінформовані про його затримання та долю. Після того, як його родичі 

приїхали на територію, яка контролюється Урядом і були заарештовані, 

студента в той саме спосіб повернули до Дніпра та відпустили після 

офіційного допиту СБУ.  

C. Катування та жорстоке поводження з цивільним населенням  

94. УВКПЛ задокументувало широке застосування позасудових покарань до 

осіб, які, як стверджувалося, були так званими мародерами, злодіями, 

бутлегерами, несправжніми волонтерами (шахраями), наркоторговцями та 
порушниками комендантської години. Упродовж звітного періоду УВКПЛ 

задокументувало 89 таких випадків (80 чоловіків і 9 жінок) на території, яка 

контролюється Урядом України, та три випадки на території, яка 
контролюється Збройними силами Російської Федерації. Здебільшого 

цивільні особи затримували жертв, які, на їхню думку, вчиняли злочини, 

прив'язували їх до дерев або опор ліній електропередач клейкою стрічкою 

або пластиковою плівкою, писали на їхніх обличчях або тілах слова 
«мародери» чи «злодії», або чіпляли на них наклейки з цими словами, 

знімали їх на відео та публікували відео в Інтернеті. У 19 випадках жертв 

частково або повністю роздягали, що може дорівнювати сексуальному 
насильству та катуванню особливо, якщо їх залишали без одягу за низької 

температури, що завдавало ще більших страждань.43 У 11 випадках 

                                                        
приймати рішення щодо інших питань кримінального провадження, які зазвичай були в 

компетенції слідчих судей, за невідкладних обставин або якщо слідчий суддя є 

недоступним. 24 квітня Верховна Рада України збільшила термін затримання особи без 

рішення судді (прокурора) з 3 до 9 діб. 
42  За ст.9 МПГПП, нікого не може бути піддано свавільному арешту чи триманню під вартою. 

Нікого не може бути позбавлено волі інакше, як на підставах і відповідно до такої 

процедури, які встановлено законом. 
43  За статтею 1 Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводження і покарання, «катування» означає будь-яку дію, 

якою будь-якій особі навмисне заподіюється сильний біль або страждання, фізичне чи 

моральне, щоб отримати від неї або від третьої особи відомості чи визнання, покарати її за 

дії, які вчинила вона або третя особа чи у вчиненні яких вона підозрюється, а також залякати 

чи примусити її або третю особу, чи з будь-якої причини, що ґрунтується на дискримінації 

будь-якого виду, коли такий біль або страждання заподіюються державними посадовими 

особами чи іншими особами, які виступають як офіційні, чи з їх підбурювання, чи з їх 

відома, чи за їхньої мовчазної згоди. У цей термін не включаються біль або страждання, що 

виникли внаслідок лише законних санкцій, невіддільні від цих санкцій чи спричиняються 

ними випадково. 

Дії, які не відповідають цьому визначенню, можуть утім становити жорстоке, нелюдське або 

таке, що принижує гідність, поводження або покарання (жорстоке поводження), хоча на 
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порушники били жертв. УВКПЛ зазначає, що державні службовці в різних 

областях закликали вбивати мародерів на місці злочину або карати їх, що 

сприяло вчиненню такого насильства.44 УВКПЛ особливо стурбоване тим, 
що до дев'яти випадків позасудового покарання були причетні співробітники 

Національної поліції або представники територіальної оборони, які навіть 

били зв'язаних жертв (два випадки). Наприкінці квітня-травня ця практика 
значно скоротилася, і в період з 1 до 15 травня 2022 року було зафіксовано 

лише три випадки. 

95. УВКПЛ задокументувало показовий випадок, коли в травні 2022 року двоє 
чоловіків були заарештовані Збройними силами Російської Федерації в 

Херсонській області за те, що, за повідомленнями, 26 лютого 2022 року вони 

жорстоко поводилися з тілами військовослужбовців. Після їхнього арешту в 

Інтернеті було опубліковано два відеозаписи, на яких їх вочевидь змушували 
вибачатися за свої дії, а на їхніх обличчях були сліди сильних побоїв. На вусі 

одного з них можна побачити дріт, що вказує на те, що його могли катували 

струмом.  

D. Сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом  

96. З 24 лютого державні посадовці, українські та міжнародні НДО, ЗМІ та 

користувачі соціальних мереж зробили безліч заяв про сексуальне 

насильство, пов'язане з конфліктом (СНПК). УВКПЛ розглядає всі отримані 

заяви про СНПК. 

97. Через активні бойові дії, небезпеку в районах, які контролюються 

Збройними силами Російської Федерації, зрив у роботі каналів звернення по 

допомогу, масові переміщення та стигму, пов'язану з сексуальним 
насильством, жертви СНПК часто не можуть або не хочуть говорити з 

іншими людьми або офіційно звертатися до правоохоронних органів. 

98. Станом на 15 травня 2022 року УВКПЛ було відомо про 108 заяв про акти 
СНПК щодо жінок, дівчаток, чоловіків і хлопчиків, які, за повідомленнями, 

були скоєні в Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, 

Київській, Херсонській, Луганській, Миколаївській, Вінницькій, 

Запорізькій, Житомирській областях, а також у місці тримання під вартою в 
Російській Федерації. 78 заяв стосувалися зґвалтування, зокрема, групового 

зґвалтування, 7 заяв були про спробу зґвалтування, 15 заяв – про примус до 

публічного роздягання та 8 заяв – про інші форми сексуального насильства, 
як-от катування сексуального характеру, небажані сексуальні дотики та 

погрози сексуальним насильством. Ймовірні порушники були з лав 

Збройних сил Російської Федерації у 87 випадках; з лав пов'язаних із 
Російською Федерацією озброєних груп у 2 випадках; з лав Збройних сил 

України, включно з територіальною обороною, у 9 випадках, з-поміж 

працівників правоохоронних органів в одному випадку; цивільними особами 

або невстановленими суб'єктами на території, яка контролюється Урядом, у 

                                                        
практиці часто немає чітко встановленого порога між визначенням катування та жорстокого 

поводження. 

Держави зобов'язані забороняти та попереджувати катування через широкий спектр заходів, 

зокрема, забезпечення ефективних гарантій проти катування. Держави повинні забезпечити 

кожній особі захист від катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує 

гідність, поводження або покарання, незалежно від того, чи вони заподіяні особами, які 

виступають офіційно, неофіційно чи приватно. 
44  Мери багатьох міст закликали громадян карати та навіть розстрілювати мародерів на місці 

злочину відповідно до «правил воєнного стану». Наприклад, 3 березня 2022 року, під час 

зустрічі, що транслювалася наживо в соціальних мережах, мер Івано-Франківська закликав 

громадян долучитися до «флешмобу» щодо мародерів та завдати кожному мародерові 20 

ударів батогом по оголених сідницях. Такі заяви сприяли формуванню думки, що під час 

воєнного стану мародерів та інших злочинців можна карати без суду.  
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7 випадках, а на території, яка контролюється Збройними силами Російської 

Федерації, – у 2 випадках. УВКПЛ встановило належність ймовірних 

порушників на основі аналізу, що включає кілька факторів: хто контролював 
місце інциденту, дата інциденту, а також уніформа, знаки розрізнення та 

військове спорядження, що використовувалося ймовірними порушниками.  

99. Жінки та дівчатка становили більшість імовірних жертв. З усіх отриманих 
тверджень 59 імовірних інцидентів сталися в Київській області, де 

дислокувалися Збройні сили Російської Федерації. Зґвалтування, включно із 

груповим зґвалтуванням, щодо цивільних жінок, ймовірно, було 
найпоширенішою формою СНПК, вчиненою Збройними силами Російської 

Федерації. Воно часто супроводжувалося іншими порушеннями прав 

людини: умисне вбивство жертв або їхніх чоловіків, фізичне насильство чи 

пограбування їхніх будинків. У 18 випадках жертви були, ймовірно, вбиті 
або померли після зґвалтування. Наприклад, чоловік із Чернігівської області 

повідомив, що виявив тіло напівоголеної жінки похилого віку з кров'ю 

навколо геніталій.  

100. Серед 108 тверджень УВКПЛ перевірило та підтвердило 23 випадки, 

зокрема, випадки зґвалтування, групового зґвалтування, катування, примусу 

до публічного роздягання, погроз сексуальним насильством та інші форми 
сексуального насильства.45 Дев’ять випадків СНПК були скоєні щодо жінок, 

13 – щодо чоловіків, й 1 – щодо дівчинки (погроза сексуальним 

насильством). УВКПЛ ще не перевірило жодної заяви про сексуальне 

насильство щодо хлопчиків.  

101. Одинадцять актів СНПК було скоєно Збройними силами та 

правоохоронними органами Російської Федерації, зокрема, зґвалтування та 

групові зґвалтування. Наприклад, увечері 9 березня 2 російських солдатів 
прийшли в будинок у Київській області, де жила жінка разом із чоловіком і 

дитиною. Вони застрелили її чоловіка у дворі, а коли вона запитала про 

нього, один із російських солдатів сказав: «У тебе більше немає чоловіка. Я 

застрелив його з цього пістолета. Він був фашистом». Потім інший солдат 
приставив пістолет до її голови і сказав роздягнутися. Вони вчинили групове 

зґвалтування, тримаючи пістолет біля її голови. Вони поверталися в її дім 

тричі. Щоразу вони знову піддавали її груповому зґвалтуванню. 

102. П'ять актів СНПК були вчинені Збройними силами України, включно з 

територіальної обороною, або правоохоронними органами. Ці дії включали 

примус до публічного роздягання та погрози сексуальним насильством. Сім 
випадків були вчинені невстановленими суб'єктами та цивільними особами 

(п'ять на території, яка контролюється Урядом, і два на території, яка 

контролюється Збройними силами Російської Федерації) і були пов'язані з 

примусом до публічного роздягання ймовірних мародерів та мародерок, що 

може дорівнювати СНПК.  

E. Поводження з військовополоненими та іншими особами, які 
перебувають hors de combat 

«Хочеш погладити собаку?», – запитують вони. Якщо 

скажеш «так», вони вдарять по ребрах або нирках, 

якщо скажеш «ні», все одно вдарять по ним. А якщо 

питаєш, чому вони ставлять питання, вони 

                                                        
45  Станом на 15 травня 30 тверджень було неможливо перевірити через брак будь-якої 

конкретної інформації, 10 були визнані неправдивими або дуже малоймовірними, 23 були 

перевірені та підтверджені або були визнані дуже ймовірними, 45 перебували у стадії 

перевірки.  
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відповідають: «Як ти, хохол, насмілився торкнутися 

нашого собаки?» 

– військовополонений про поводження в місці тримання 

під вартою в Російській Федерації. 

 

103. УВКПЛ особливо стурбоване порушеннями МГП і міжнародного права 

прав людини обома воюючими сторонами у зв'язку з поводженням із 
військовополоненими та особами, які перебувають hors de combat. УВКПЛ 

задокументувало випадки позасудової страти військовополонених та інших 
осіб, які перебували hors de combat, катувань і жорстокого поводження, 
відмови в медичній допомозі, виставлення для цікавості публіки, а також 

порушення умов інтернування.  

104. Упродовж звітного періоду УВКПЛ отримало доступ лише до 
військовополонених, інтернованих Урядом України, та провело інтерв'ю з 44 

особами (усі чоловіки).46 УВКПЛ не мало доступу до місць інтернування 

українських військовополонених на території, яка контролюється 

пов'язаними з Російською Федерацією озброєними групами, зокрема, в 
Донецькій області, де, за повідомленнями, утримується багато 

військовополонених. УВКПЛ провело інтерв'ю з трьома українськими 

військовослужбовцями, яких було звільнено з полону у квітні-травні 2022 

року. 

105. УВКПЛ особливо стурбоване двома задокументованими випадками 

сумарної страти та катування російських військовополонених та осіб, які 

перебувають hors de combat, які, за повідомленнями, були вчинені 
військовослужбовцями Збройних сил України.47 У першому випадку 

військовослужбовці Збройних сил України прострілили ноги трьом 

полоненим російським солдатам і катували російських солдатів, які були 
поранені в Харківській області. У другому випадку, за повідомленнями, 

військовослужбовці Збройних сил України застрелили російського солдата, 

що стікав кров'ю, задихався та лежав на дорозі в Київській області. Під час 
конфіденційних інтерв'ю УВКПЛ також отримало інформацію про випадки, 

коли військовослужбовці Збройних сил України вбивали поранених та осіб 

hors de combat, а також військовополонених. У разі підтвердження 

інформації і за умови умисного характеру дій такі інциденти становитимуть 
грубе порушення Женевських конвенцій і вважатимуться воєнними 

злочинами. УВКПЛ вітає заяви українських офіційних осіб із засудженням 

таких порушень та зазначає, що Офіс Генерального прокурора розпочав 
розслідування обох інцидентів, описаних вище. УВКПЛ також 

задокументувало три інциденти щодо українських військовослужбовців та 

один інцидент з російським військовослужбовцем, коли вони публічно 

погрожували не виявляти аніякого милосердя до російських 

військовополонених, що може становити воєнний злочин.  

106. УВКПЛ також стурбоване неналежним поводженням із 

військовополоненими з боку Збройних сил Російської Федерації та 
пов'язаних озброєних груп. Є повідомлення, що заслуговують на довіру, про 

катування та інші форми нелюдського поводження з військовополоненими, 

інтернованими як на території Російської Федерації, так і на території, яка 
контролюється пов'язаними з Російською Федерацією озброєними групами. 

                                                        
46  22 військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації, 22 призовниками із 

пов'язаних із Російською Федерацією озброєних груп.  
47  В обох випадках УВКПЛ змогло визначити географічне положення місць інцидентів, які, 

за повідомленнями, були взяті під контроль Збройними силами України на момент, коли 

ймовірно сталися ці інциденти. Обидва конкретні інциденти збігаються із повідомленнями 

чи відеозаписами журналістів про дії Збройних сил України в конкретних районах. Щодо 

першого інциденту, один із ймовірних учасників подій пізніше визнав, що деякі з його 

товаришів справді катували й жорстоко поводилися з російськими військовослужбовцями.  
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УВКПЛ також задокументувало повідомлення про те, що 

військовополонених піддавали так званим «прийомкам» (серії катувань і 

залякувань) після прибуття до місць інтернування в Оленівській виправній 
колонії Донецької області, Курському та Таганрозькому СІЗО в Російській 

Федерації. Співрозмовники скаржилися, що в Російській Федерації такі 

практики були особливо жорстокими. Вони повідомили, що їх били 
кулаками, ногами, кийками, душили, катували шляхом примушення 

залишатися у певній позі і залякували, полювали на них із собаками і 

погрожували сексуальним насильством, і що таке поводження могло тривати 
всю першу ніч в установі. Деякі втратили зуби, їхні тіла та руки набрякли, що 

потім не давало їм спати. Пізніше їх також піддавали різним формам 

жорстокого поводження, наприклад, не дозволяли лягати в ліжка у денний 

час, змушували вивчити та відтворювати російський гімн або національні 
символи, а в разі невиконання цієї вимоги – били. УВКПЛ також підтвердило 

повідомлення про розграбування особистих речей військовополонених, а 

саме релігійну символіку, одяг, взуття та гроші (включно з зняттям коштів з 

їхніх кредитних карток). 

107. УВКПЛ зі стурбованістю звертає увагу на велику кількість відеозаписів 

у відкритих джерелах, на яких зафіксовані допити військовополонених, 
переважно чоловіків, обома воюючими сторонами. Деякі 

військовополонені-жінки фігурують на відео, але військовополонені-

чоловіки вочевидь стикаються з більшою кількістю словесних образ. На 178 

відеозаписах військовополонені, які були частково роздягнуті або вочевидь 
відчували біль і потребували чи отримували медичну допомогу, зазнавали 

словесних образ і погроз, їх змушували вибачатися, принижувати своє 

командування, прославляти іншу воюючу сторону, вигукувати 
звеличувальні гасла або вітання конкретним військовим підрозділам чи 

особам, закликати родичів і товаришів припинити війну чи скласти зброю. 

Упродовж звітного періоду УВКПЛ зафіксувало у відкритих джерелах 126 

відеозаписів із полоненими військовослужбовцями Збройних сил України та 
52 відеозаписи з полоненими військовослужбовцями Збройних сил 

Російської Федерації та пов'язаних озброєних груп. УВКПЛ зафіксувало 

кілька відеозаписів українських військовополонених, які пізніше були 
показані на російському телебаченні, що суперечить статті 13 Женевської 

конвенції III. 

108. Згідно з інтерв'ю зі свідками, упродовж звітного періоду Російська 
Федерація та пов’язані озброєні групи не створили табори або тимчасові 

табори для військовополонених відповідно до вимог Женевських конвенцій48 

та утримують інтернованих військовополонених у слідчих ізоляторах (СІЗО) 

або виправних колоніях, що є порушенням заборони на утримання 
військовополонених в ізоляції або у пенітенціарних установах.49 Хоча Уряд 

України створив один табір для військовополонених у Львівській області, 

УВКПЛ зазначає, що переважна більшість військовополонених протягом 
звітного періоду утримувалася в місцях досудового тримання під вартою та 

виправних колоніях. УВКПЛ не зафіксувало жодної скарги щодо умов 

інтернування в пенітенціарних установах на території України, яка 
контролюється Урядом України. Водночас УВКПЛ зафіксувало скарги на 

умови інтернування українських військовополонених, які утримуються 

Російською Федерацією, зокрема через пов'язані озброєні групи, у виправній 

колонії в Оленівці Донецької області, яка контролюється Збройними силами 
Російської Федерації та пов'язаними озброєними групами. Співрозмовники 

скаржилися УВКПЛ на нестачу води, доступу до каналізації, вимушену 

необхідність військовополоненим спати на підлозі. 

                                                        
48  Третя Женевська конвенція про поводження з військовополоненими, ст. 21-24.  
49   Третя Женевська конвенція, ст. 21-22. 
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F. Примусовий призов  

109. Під час індивідуальних інтерв'ю УВКПЛ отримало підтвердження заяв 

про примусовий призов чоловіків пов'язаними з Російською Федерацією 

озброєними групами наприкінці лютого 2022 року. Деякі чоловіки 
працювали в публічному секторі, зокрема, в освітніх установах, на території, 

яка контролюється пов'язаними з Російською Федерацією озброєними 

групами. Їхні роботодавці або місцеві військові «комісаріати» вимагали від 
них негайно прибути до призначених пунктів збору. Інших зупиняли на 

вулиці представники місцевих «комісаріатів» і силоміць приводили на збірні 

пункти, де вони бачили сотні інших новобранців. Призвані чоловіки, які 
здебільшого не мають військової підготовки чи досвіду, не пройшли 

навчання з МГП або надання першої медичної допомоги, отримали форму 

без знаків розрізнення та були відправлені на передову вже за кілька днів 

після призову. Чоловіки скаржилися на те, що опинилися в пастці ситуації, 
коли відмова від призову призведе до кримінального переслідування за 

«законодавством» самопроголошених «республік»,50 тоді як призов 

вважатиметься злочином за українським законодавством.51 Оскільки 
цивільних осіб змушують служити в озброєних групах, пов'язаних із 

Російською Федерацією, це може дорівнювати примусу їх служити в 

збройних силах ворожої держави, що є серйозним порушенням МГП.52 

110.  УВКПЛ стурбоване фактом примусової мобілізації призовників на 

території, яка контролюється пов'язаними з Російською Федерацією 

озброєними групами; призовники також зазнають переслідувань із боку 

українських органів державної влади без урахування застосовного імунітету 

комбатанта.53  

V. ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПРОСТІР  

111. УВКПЛ зазначає, що здатність людей користуватися основоположними 

свободами зазнала суттєвого та радикального впливу від початку збройного 

нападу Російської Федерації на Україну. Вплив нападу на свободу думок та 
вираження поглядів, а також на свободу мирних зібрань та об’єднання 

включає як обмеження, так й інциденти, що водночас порушують інші права, 

                                                        
50  Ст. 406 «кримінального кодексу» «Луганської народної республіки» та ст. 388 

«кримінального кодексу» «Донецької народної республіки».  
51  Органи державної влади України переслідують осіб за службу в озброєних групах 

самопроголошених «республік» за обвинуваченнями в членстві в терористичній організації 

або у незаконному збройному формуванні. Ці злочини передбачають різні покарання (Див. 

УВКПЛ, Права людини в контексті відправлення правосуддя у кримінальних справах, 

пов’язаних з конфліктом в Україні, квітень 2014 – квітень 2020, пп. 92). Ст. 258-3 

Кримінального кодексу України передбачає покарання за членство в терористичній 

організації у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до 15 років, а ст. 260 передбачає 

покарання за участь у незаконних воєнізованих чи збройних формуваннях у вигляді 

позбавлення волі на строк від двох до 15 років; ст. 111.2 («Державна зрада») передбачає 

покарання за діяння на шкоду суверенітетові або національній обороні України в умовах 

воєнного стану у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічним позбавленням 

волі, з конфіскацію майна.  
52  Ст. 51(1), 147 Женевської конвенції IV. Окрім того, ст. 130 Женевської конвенції III 

передбачає, що примушування військовополоненого до служби в збройних силах ворожої 

держави є грубим порушенням. Окрім того, згідно з нормою 95 дослідження МКЧХ щодо 

звичаєвого МГП, примус громадян протилежної сторони до служби в збройних силах 

країни, з якою воює країна їхнього громадянства, є «особливим видом примусової праці, 

який заборонений у міжнародних збройних конфліктах».  
53  Хоча комбатанти користуються імунітетом від судового переслідування  суто за участь у 

військових діях, вони можуть бути притягнуті до відповідальності за воєнні злочини. 

https://casebook.icrc.org/glossary/immunities. 

https://casebook.icrc.org/glossary/immunities
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серед яких, зокрема, право на життя, свободу та особисту недоторканість, і 

заборона на катування і жорстоке поводження. 

A. Свобода думок, вираження поглядів, зібрання та об’єднання  

«Ми живемо в цікавий час. Біле стало чорним. Тепер вас 

карають за заклики до миру, а не до війни», 

 – чоловік, засуджений у Криму за «дискредитацію 

Збройних сил Російської Федерації». 

 

112. Права на свободу думки та вираження поглядів, мирних зібрань та 

об’єднання залишаються застосовними під час збройного конфлікту. 
Україна відступила від низки своїх зобов'язань у галузі прав людини, 

зокрема, права на свободу вираження поглядів і мирних зібрань. Відступ 

дозволяється тільки тією мірою, яка суворо необхідна в цій ситуації за умов, 

що такі заходи не тягнуть за собою дискримінації.54 Україна також 
залишається пов'язаною договірними зобов'язаннями в галузі прав людини, 

від яких вона не відступала, а також зобов'язаннями за МГП, як-от тими, що 

пов'язані із захистом журналістів.55 Російська Федерація не відступала від 

своїх зобов'язань із прав людини за МПГПП.  

113. За звітний період УВКПЛ зафіксувало 13 випадків свавільних арештів і 

насильницьких зникнень, які ймовірно пов'язані зі здійсненням жертвами 
права на свободу вираження поглядів.56 Такі дії мали стримувальний ефект 

для обміну поглядами та ідеями не тільки безпосередньо для жертв, що 

призвело до додаткового негативного впливу на свободу вираження 

поглядів, особливо щодо думок та ідей, які можуть сприйматися як критика 

Уряду чи окупаційної держави. 

114. Упродовж звітного періоду УВКПЛ зафіксувало загибель 16 журналістів 

і працівників ЗМІ та поранення 10 внаслідок бойових дій (21 чоловік і 5 
жінок). Сім жертв загинули внаслідок невибіркових обстрілів, як 

повідомляється, Збройними силами Російської Федерації в п’яти випадках, і 

невідомими порушниками – у двох інших випадках. П’ять жертв були 

застрелені в зоні активних бойових дій, і в усіх випадках особу нападників 
встановити не вдалося. У двох випадках точну причину смерті ще не 

встановлено, оскільки тіла були виявлені серед інших цивільних жертв у 

районах, з яких Збройні сили Російської Федерації відступили наприкінці 
березня. В одному випадку особа, за повідомленнями, стала жертвою 

насильницького зникнення та катування під час затримання Збройними 

силами Російської Федерації та пов'язаними озброєними групами та померла 

незабаром після звільнення.  

115. УВКПЛ стурбоване тим, що порушники поранили чотирьох журналістів 

попри те, що вони чітко представлялися працівниками ЗМІ. В одному 

випадку на двох журналістів двічі напали у двох різних місцях, коли вони 
намагалися виїхати з Ірпеня у Київській області, де вони висвітлювали 

бойові дії. Російська піхота та бронетехніка розстріляли їхню машину попри 

те, що вона була позначена білим прапором і видимими наліпками «Преса». 

Обидва постраждалих вибралися з цієї території без поранень.  

116. УВКПЛ зафіксувало сім випадків насильницького зникнення 

працівників ЗМІ в районах, які контролюються Збройними силами 
Російської Федерації, зокрема шість у Херсонській області. 12 березня 

                                                        
54  МПГПП, ст.4. 
55  Див., наприклад, Додатковий протокол I, ст. 79. 
56  Комітет ООН з прав людини, Зауваження загального порядку № 34, п. 23. 
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Збройні сили Російської Федерації затримали журналіста в Каховці 

Херсонської області. Він провів вісім днів у місці тримання під вартою. Про 

його місцеперебування членам сім'ї не було повідомлено, а потім його 

звільнили. 

117. В Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна, 

окупованих Російською Федерацією («Крим»),57 і без того обмежений 
громадянський простір для вираження незгодних і критичних думок у 

соціальних мережах або іншими способами був ще більше звужений через 

запровадження нового законодавства. УВКПЛ нагадує, що відповідно до 
міжнародного права в галузі прав людини право на свободу вираження 

поглядів включає свободу шукати, отримувати та поширювати будь-яку 

інформацію та ідеї.58 Крім того, у контексті розгляду дозволених обмежень 

права на свободу вираження поглядів Комітет ООН з прав людини чітко 
заявив, що Державам-учасницям не слід забороняти критику таких структур, 

як армія чи адміністративний апарат.59 Російська Федерація запровадила 

низку санкцій за «поширення свідомо неправдивої інформації» про 
застосування збройних сил та «виконання державними органами їхніх 

повноважень» за межами території Росії;60 «публічні дії, спрямовані на 

дискредитацію» і «перешкоджання» застосуванню Збройних сил Російської 
Федерації;61 а також «публічне ототожнення» СРСР з нацистською 

Німеччиною та заперечення «вирішальної ролі радянського народу в 

розгромі нацистської Німеччини» та «гуманітарної місії СРСР».62 Ці 

розпливчасті закони з невизначеною сферою дії невиправдано обмежують 
права на свободу вираження поглядів і мирних зібрань у Криму, зокрема 

думок, що критикують офіційну позицію та політику окупаційних органів 

влади Російської Федерації. Відтак вони можуть серйозно обмежувати 
простір для плюралістичних ЗМІ, які висвітлюють питання, що відповідають 

законним інтересам суспільства. На додаток до стурбованості щодо свободи 

вираження поглядів, застосування законодавства в Криму може також 

становити порушення зобов'язань Російської Федерації як Окупаційної 
держави щодо дотримання кримінального законодавства окупованої 

території.63  

118. Від початку збройного нападу Російської Федерації на Україну 24 
лютого 2022 року до 15 травня УВКПЛ задокументувало 41 випадок 

переслідування жителів Криму (29 чоловіків і 12 жінок) за «дискредитацію» 

або «заклики до перешкоджання» застосування Збройних сил Російської 
Федерації. Протестувальників переслідували за те, що вони тримали знаки 

або публікували фрази на кшталт «Ні війні», «Я підтримую мир» або «Ні 

війні з Україною»; писали образливі слова на рекламному щиті з 

фотографією президента Росії; критикували російську агресію та вихваляли 
український опір на продовольчому ринку; плювали на автомобіль із 

символом «Z» і розрізали хомути, що тримали банер «Z»; писали приватні 

повідомлення в мобільних додатках для обміну повідомленнями.  

119. Застосування цих законів призвело до того, що окупаційні органи влади 

Російської Федерації запровадили санкції за широке коло висловлювань 

щодо використання сили Російською Федерацією проти України, включно із 
закликами до миру. В одному випадку 70-річну жінку оштрафували на 35 

000 рублів ($544) після того, як 9 березня вона принесла квіти та зроблений 

                                                        
57  Див. Резолюції Генеральної Асамблеї 68/262, 71/205, 72/190, 73/194, 73/263, 74/17, 74/168, 

75/29, 75/192 і 76/179. 
58 МПГПП, ст. 19(2). 
59  Комітет ООН з прав людини, Зауваження загального порядку № 34, пп. 20, 38 і 42.  
60  Карний кодекс, ст. 207.3.  
61  Карний кодекс, ст. 280.3; Кодекс про адміністративні правопорушення, ст. 20.3.3. 
62  Кодекс про адміністративні правопорушення, ст. 13.48. 
63  Женевська Конвенція IV, ст. 64; Гаазькі правила 1907 року щодо законів та звичаїв 

сухопутної війни (Гаазькі правила), стаття 43.  
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своїми руками знак «Ні війні» на синьо-жовтому картоні до пам'ятника 

Тарасу Шевченку в Сімферополі на честь річниці його народження. Суддя 

відхилив аргумент жінки про те, що вона обстоює мир, і підкреслив, що 
використання кольорів «недружньої країни» становило додатковий елемент 

правопорушення. Штраф став для жінки значним фінансовим тягарем, 

оскільки його сума вдвічі перевищує її місячну пенсію. 

120. Безліч ЗМІ, раніше доступних у Криму, було заблоковано після початку 

збройного нападу Російської Федерації 24 лютого 2022 року. Блокування 

українських та іноземних ЗМІ, а також російських ЗМІ, які сприймаються як 
критично налаштовані до влади, серйозно обмежило право на свободу 

вираження поглядів і доступ до низки джерел інформації з політичних та 

соціально-економічних питань на півострові. Через такі обмеження доступ у 

Криму є лише до контрольованих державою джерел інформації. Без 
попереднього повідомлення органи влади заблокували вебсайт «Крим. 

Реалії», провідного кримського медіа Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. 

Раніше Роскомнадзор64 вимагав від «Крим.Реалії» видалити публікації щодо 

примусового призову українських громадян у Криму.  

121. В умовах воєнного стану, запровадженого 24 лютого, військове 

командування та військові адміністрації були наділені повноваженнями 
забороняти проведення мирних зібрань у відповідних районах їхньої 

відповідальності. Цей крок поряд із відступом України від МПГПП, 

ймовірно, пояснює, чому УВКПЛ не спостерігало жодних значних зібрань 

протягом звітного періоду.65 УВКПЛ не відомо про примусове розсіювання 

зібрань або інше перешкоджання їх проведенню з боку Уряду.  

122. Водночас, у районах, які контролюються Збройними силами Російської 

Федерації, відбулося кілька мирних проукраїнських зібрань, переважно на 
знак протесту проти окупації. УВКПЛ стурбоване тим, що принаймні в 

десяти випадках ці зібрання були розсіяні Збройними силами Російської 

Федерації, які вдалися до невиправданого та непропорційного застосування 

сили, використовуючи сльозогінний газ, світлошумові гранати та 
вогнепальну зброю (вели стрільбу поверх голів учасників). Переважна 

більшість цих інцидентів сталася в Херсонській області. Про інші 

повідомлялося в містах Енергодар, Мелітополь, Токмак, Бердянськ 

Запорізької області та в Криму. 

123. 25-26 березня Збройні сили Російської Федерації увійшли в місто 

Славутич Київської області. 26 березня кілька тисяч протестувальників 
зібралися в центрі міста з українськими прапорами, щоби висловити 

підтримку Україні та вимагати від Збройних сил Російської Федерації 

залишити місто. Останні спробували розсіяти протест шляхом застосування 

вогнепальної зброї. Мер міста повідомив про загибель трьох 
протестувальників. УВКПЛ працює над підтвердженням обставин їхньої 

загибелі, які все ще невідомі.  

124. Окупаційні органи влади Російської Федерації в Криму перешкоджали 
законній діяльності правозахисних організацій, зокрема, через обмеження 

доступу до вебсайтів, присвячених питанням прав людини та МГП. 

Наприклад, Кримська правозахисна група (КПГ) та Крим SOS повідомили 
УВКПЛ, що органи влади заблокували їхні вебсайти без будь-якого 

попереднього повідомлення. Крім того, 6 травня 2022 року Генеральна 

прокуратура Росії визнала діяльність КПГ «небажаною» та постановила, що 

вона «загрожує конституційному ладу та безпеці» Російської Федерації. 
Також за наказом органів влади Російської Федерації було закрито 

представництва провідних міжнародних правозахисних організацій в країні, 

                                                        
64  Державний орган, наділений певними правоохоронними функціями у сфері ЗМІ та 

інформації. 
65  З висловленням думок, які є альтернативними до загальноприйнятих та/або суперечать 

офіційній позиції Уряду. 
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зокрема, Amnesty International і Human Rights Watch, які також здійснювали 

моніторинг та готували звіти щодо прав людини в Криму. 

125. Окупація значної частини Херсонської області Збройними силами 
Російської Федерації від початку березня 2022 року негативно вплинула на 

правозахисників, які перебували в Херсоні, але працювали над питаннями 

прав людини в Криму. Обґрунтований страх репресій змусив їх переїхати до 

території, яка перебуває під контролем Уряду України.  

B. Свобода пересування  

Загальна мобілізація та заборона на виїзд для чоловіків 

126. 24 лютого Президент України видав Указ № 69/2022 «Про загальну 

мобілізацію» (Указ № 69/2022).66 Указом було оголошено загальну 
мобілізацію військовозобов'язаних і резервістів. Мобілізація стосується як 

чоловіків, так і жінок.67 У той саме день Державна прикордонна служба 

України оголосила, що чоловікам віком 18-60 років заборонено залишати 

країну на час дії воєнного стану.68 УВКПЛ зазначає, що ані воєнний стан, ані 
заборона на виїзд, встановлена Державною прикордонною службою не 

дають чіткого обґрунтування застосування такого кроку до більшості 

чоловічого населення країни.69 Крім того, УВКПЛ отримало інформацію про 
те, що навіть чоловікам, на яких не поширюється дія указу про загальну 

мобілізацію, не дозволяли залишати країну. 

127. Заборона на виїзд, запроваджена Державною прикордонною службою, 
спочатку поширювалася лише на чоловіків і відтак призвела до 

диференційованого ставлення. Проте 29 березня та 1 квітня Кабінет 

Міністрів України поширив заборону на виїзд на всіх осіб, які підлягають 

мобілізації, що, як уже згадувалося, включає також деякі категорії жінок, які 
можуть бути призвані на військову службу на підставі їхніх спеціальностей 

                                                        
66 Указ був затверджений Верховною Радою України у вигляді Закону № 2105, прийнятого 3 

березня. 
67 Згідно з п.12 ст. 1 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», жінки, 

які мають певні спеціальності та придатні до проходження військової служби за станом 

здоров’я та віком, також можуть бути мобілізовані після оголошення воєнного стану.  
68 Спочатку Державна прикордонна служба просто опублікувала інформацію про заборону на 

виїзд на своєму сайті, а потім внесла до неї зміни, додавши категорії чоловіків, яким 

дозволено перетинати державний кордон, за відсутності будь-якого конкретного 

нормативно-правового акту, який би регулював ці правила. 29 березня 2022 року Уряд 

України офіційно ухвалив постанову про заборону виїзду, яка дозволяла особам, які не 

підлягають призову на військову службу під час мобілізації, та деяким іншим категоріям 

громадян перетинати державний кордон під час воєнного стану (див. Правила перетинання 

державного кордону громадянами України, затверджені Постановою Кабінету Міністрів № 

57 від 27 січня 1995 року з подальшими змінами). Пізніше Верховна Рада України (Законом 

№2169-IX від 1 квітня 2022 року) уточнила категорії осіб, які звільняються від військової 

служби під час воєнного стану. 
69  Як згадувалося віще, Україна відступила від низки прав, зокрема, від права на свободу 

пересування, яке закріплене в статті 12 МПГПП. На думку Комітету ООН з прав людини, 

будь-який крок для відступу від зобов'язань за МПГПП слід вживати лише мірою, якою це 

вимагається гостротою ситуації. Для цього Держави повинні ретельно обґрунтовувати будь-

який окремий крок, вжитий відповідно до відступу (CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, пп. 4-5). Крім 

того, див. Сіракузькі принципи щодо положень стосовно обмежень і приниження прав у 

Міжнародному пакті про громадянські і політичні права, п. 51: «Усі заходи для відступу 

повинні застосовуватися виключно такою мірою, якою це суворо необхідно для усунення 

загрози життю нації, і вводитися на той термін і на тій географічній території, на якій це 

необхідно. Ці заходи мають бути відповідними природі та масштабам загрози для життя 

нації» і п.64: «На Державу, що відступає, покладається тягар доведення правомірності її дій 

за законом».  
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чи професій.70 На практиці застосування заборони після внесення поправок і 

далі непропорційно впливає на чоловіків, оскільки мобілізації підлягають 

ширші категорії чоловіків ніж жінок.71  

Особи без документів 

128. Люди, які втратили документи внаслідок переміщення, або ті, хто не 

мали документу, що посвідчує особу, ще до початку поточного збройного 

конфлікту, зіткнулися з обмеженнями свободи пересування. За 
повідомленнями, на контрольно-пропускних пунктах люди без документу, 

що посвідчує особу, зокрема представники ромської громади, 

затримувалися, доставлялися до поліцейських відділів для перевірки особи, 
і їм відмовляли в перетині контрольно-пропускних пунктів. Люди без 

документу, що посвідчує особу, також стикалися з проблемами з доступом 

до автобусів чи поїздів, які часто використовувалися органами влади для 

проведення евакуації чи деякими особами – для переселення.  

VI. ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ 

A. Законодавство щодо міжнародних злочинів 

129. УВКПЛ стурбоване тим, що Президент України все ще не підписав закон 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права» 

після того, як він його отримав 7 червня 2021 року. Закон гармонізує 
законодавство України щодо кримінальної відповідальності за міжнародні 

злочини з міжнародними стандартами. 

130. Водночас УВКПЛ зазначає, що 15 квітня Кабінет міністрів зареєстрував 
у Верховній Раді України законопроєкт № 7290 «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу 

України». Повідомляється, що метою законопроєкту є приведення положень 

Кримінального кодексу України у відповідність до норм міжнародного 
права для сприяння кримінальному переслідуванню за міжнародні злочини. 

УВКПЛ стурбоване тим, що цей законопроєкт не відповідає міжнародним 

стандартам і найкращим міжнародним практикам. 

131. УВКПЛ стурбоване тим, що ухвалення цього законопроєкту може стати 

кроком назад і ускладнити для органів державної влади забезпечення 

ефективного всеосяжного переслідування за міжнародні злочини, вчинені в 
контексті збройного конфлікту. УВКПЛ стурбоване положенням, що 

регулює відповідальність командування,72 яке виключає відповідальність 

військових командирів за недбалість; тим, що до законопроєкту не включено 

положення про універсальну юрисдикцію за міжнародні злочини, що 
унеможливлює розслідування злочинів, скоєних за межами України 

іноземцями, які не проживають в Україні; та визначенням злочину агресії, 

яке не відповідає підходу, викладеному в статті 8 bis Статуту Міжнародного 
кримінального суду, оскільки не передбачає відповідальність «особи, яка 

перебуває в позиції фактичного здійснення керівництва або контролю над 

політичними чи військовими діями Держави, за акт агресії». УВКПЛ вважає, 

що вкрай важливо, щоби судові органи були забезпечені правовими 

                                                        
70  Перелік спеціальностей і професій споріднених із відповідними військово-обліковими 

спеціальностями, після здобуття яких жінки беруться на військовий облік 

військовозобов'язаних визначений у Наказі Міністерства оборони № 313 від 11.10.2021. 

 71  29 березня та 1 квітня Кабінет Міністрів України вніс зміни до Постанови № 57 від 

27.01.1995 року «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами 

України».  
72  Стосовно відповідальності командирів див. Додатковий протокол I, ст. 86(2) і норму 153 

дослідження МКЧХ щодо звичаєвого МГП. 
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інструментами для ефективного переслідування осіб, відповідальних за 

міжнародні злочини, включно з  керівниками високого рангу та іншими 

особами, які несуть найбільш значну відповідальність за скоєння таких 

злочинів. 

B. Співпраця з Міжнародним кримінальним судом 

132. 3 травня Верховна Рада України прийняла закон про співпрацю з 

Міжнародним кримінальним судом (МКС)73. Законом визначаються засади 

співпраці між МКС та українськими правоохоронними органами та судами.  

133. УВКПЛ зазначає, що пояснювальна записка обмежує сферу 

застосування закону розслідуванням і переслідуванням лише тих осіб, які 
воюють на боці Збройних сил Російської Федерації та пов'язаних озброєних 

груп. Відтак співпраця МКС з українськими судовими органами в справах 

про ймовірні злочини, вчинені особами, що воюють на стороні України, 

залишається за межами закону та не є врегульованою.74 Потенційно це може 
серйозно вплинути на право на ефективний засіб правового захисту всіх 

жертв міжнародних злочинів незалежно від особи порушника.75 МКС, який 2 

березня розпочав розслідування ситуації в Україні,76 відіграє ключову роль у 
забезпеченні відповідальності за міжнародні злочини, і йому має бути надано 

можливість всебічного, неупередженого та об'єктивного вивчення таких 

злочинів.77 

VII. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

134. Збройний напад Російської Федерації на Україну призвів до руйнівного 
впливу на реалізацію прав людини по всій країні. Упродовж звітного періоду 

УВКПЛ зафіксувало порушення МГП і міжнародного права прав людини, 

які свідчать про тяжкі наслідки конфлікту.  

135. Збройні сили широко застосовували зброю вибухової дії із широкою 
зоною ураження в населених пунктах або поблизу них, зокрема важку 

                                                        
73 Закон України № 2236 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу 

України та інших законодавчих актів України щодо співробітництва з Міжнародним 

кримінальним судом». Закон набув чинності 20 травня за винятком деяких положень про 

розслідування порушень права на справедливий судовий розгляд і виконання рішень МКС 

про штрафи, які набудуть чинності після ратифікації Римського статуту. 
74  Відповідно до ст. 12(3) Римського Статуту, Держава, що Визнає, співпрацює з Судом без 

будь-яких затримок чи винятків.  
75  У ст. 4 Основних принципів та вказівок щодо права на правовий захист та відшкодування 

завданої шкоди для жертв грубих порушень міжнародного права в галузі прав людини та 

серйозних порушень міжнародного гуманітарного права (Резолюція 60/147 Генеральної 

Асамблеї від 16 грудня 2005 року) вказується, що «у випадках грубих порушень 

міжнародних норм у галузі прав людини та серйозних порушень міжнародного 

гуманітарного права, які є злочинами згідно з міжнародним правом, Держави зобов'язані 

проводити розслідування та, за наявності достатніх доказів, зобов'язані піддавати судовому 

переслідуванню осіб, які ймовірно вчинили ці порушення, а в разі доведеності вини – карати 

винних. Крім того, у таких випадках Держави повинні, відповідно до міжнародного права, 

співпрацювати одна з одною та допомагати компетентним міжнародним судовим органам у 

розслідуванні цих порушень та переслідуванні за них». 
76  Україна не ратифікувала Римський Статут. Проте вона визнала, відповідно до статті 12(3) 

Статуту, здійснення юрисдикції Судом щодо ймовірних злочинів за Римським статутом, 

скоєних на її території. Крім того, 2 березня 2022 року Прокурор МКС оголосив початок 

розслідування ситуації в Україні на підставі отриманих звернень. За поточної ситуації 

йдеться про обвинувачення у воєнних злочинах, злочинах проти людяності чи геноциді, 

скоєних в Україні з 21 листопада 2013 року (див. https://www.icc-cpi.int/ukraine). 
77  Важливо вказати, що МКС тільки доповнює національну кримінальну юрисдикцію і що, 

згідно зі статтею 17 його Статуту, справа береться в провадження лише, якщо Держава не 

бажає чи неспроможна здійснити розслідування чи порушити кримінальне переслідування 

належним чином. 
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артилерію, різні типи ракет, а також авіаудари. Велика кількість випадків 

загибелі або поранення цивільних осіб і масштаби руйнувань та пошкоджень 

цивільних об'єктів переконливо свідчать, що численні атаки, здійснені 
Збройними силами Російської Федерації, не відповідали МГП, що регулює 

ведення бойових дій, зокрема принципам розрізнення, пропорційності та 

запобіжних заходів, а також заборони невибіркових атак. 

136. Обидві сторони встановлювали військові цілі в житлових районах, а 

Збройні сили Російської Федерації та пов'язані озброєні групи взяли в облогу 

два українських міста. Облога Маріуполя призвела до важкої гуманітарної 
ситуації в місті. Інтенсивні бойові дії призвели до катастрофічних наслідків 

для цивільного населення та справили руйнівний вплив на здійснення прав 

людини, зокрема прав на життя, недоторканність, здоров'я, харчування, 

воду, освіту та житло. 

137. З огляду на висновки за поточний звітний період УВКПЛ закликає 

виконати нижченаведені рекомендації, деякі з яких уже були викладені в 

попередніх доповідях УВКПЛ: 

138. Усім сторонам конфлікту: 

a) Дотримуватися  та забезпечувати дотримання, у будь-який час та 

за будь-яких обставин, міжнародного права прав людини та МГП; 

b) Забезпечувати повне дотримання принципів міжнародного 

гуманітарного права, як-от розрізнення, пропорційності та 

запобіжних заходів, зокрема, через уникнення використання 

важкого озброєння в населених районах або іншого націлювання 

зброї на населенні райони; 

c) Забезпечити своєчасне, ефективне розслідування всіх тверджень 

про порушення МГП та прав людини, зокрема, катування, 

жорстоке поводження, тримання під вартою та сексуальне 

насильство, та забезпечити належне кримінальне переслідування 

ймовірних правопорушників, включно з особами, які обіймають 

командні посади; 

d) Дотримуватися МГП та міжнародного права прав людини щодо 

поводження з військовополоненими та особами hors de combat, 

зокрема, припинення практики виставлення їх для цікавості 

публіки через запис та оприлюднення відеоматеріалів про них. 

Розслідувати та переслідувати в судовому порядку всі випадки 

грубих порушень МГП у зв'язку з поводженням із ними, 

незалежно від належності порушників; 

e) Сприяти тому, щоби родичам військовополонених надавалася 

інформація про їхніх близьких, зокрема, про місце їх інтернування 

та стан здоров'я, і щоби військовополонені могли листуватися із 

зовнішнім світом відповідно до вимог до держави, яка затримує, 

згідно з Женевською конвенцією III та вимогами міжнародного 

права прав людини; 

f) Надати УВКПЛ та іншим незалежним міжнародним 

спостерігачам безперешкодний конфіденційний доступ до всіх 

місць тримання під вартою, включно з місцями інтернування 

військовополонених, які перебувають під фізичним контролем 

сторін незалежно від географічного розташування таких місць; 

g) Забезпечити доступ постраждалих цивільних осіб до гуманітарної 

допомоги та захисту, а також безперешкодний доступ 

неупереджених та незалежних гуманітарних організацій до 

населення, що потребує такої допомоги; 

139. Російській Федерації: 

h) Негайно припинити збройний напад, який розпочався 24 лютого 

2022 року на території України, та у повному обсязі виконати 
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обов’язковий наказ Міжнародного суду ООН про тимчасові 

заходи від 16 березня 2022 року; 

i) Поважати та забезпечувати захист гуманітарного персоналу та 

медичного персоналу; 

j) Забезпечити швидку та безперешкодну передачу гуманітарної 

допомоги цивільним особам, які її потребують, та захист 

постраждалих цивільних осіб, а також безперешкодний доступ 

неупереджених та незалежних гуманітарних організацій до 

населення, що потребує такої допомоги; 

k) Забезпечити, щоби будь-які процедури, що застосовуються до 

евакуйованих, проводилися з дотриманням їхніх прав та поваги 

до гідності та приватного життя та відповідно до міжнародного 

права прав людини та норм МГП; 

l) Негайно припинити практику арешту, судового переслідування 

або засудження цивільних осіб за дії, вчинені або за погляди чи 

ідеї, висловлені до окупації території України, які на той час не 

передбачали кримінальної відповідальності; 

m)  Негайно припинити практику насильницьких зникнень і 

розслідувати випадки насильницьких зникнень, скоєних 

Збройними силами Російської Федерації, правоохоронними 

органами та пов'язаними озброєними групами з метою 

переслідування та покарання порушників, а також забезпечити 

ефективні засоби правового захисту для жертв; 

n) Вжити всіх можливих запобіжних заходів і проводити політику 

абсолютного нетолерування, включно з чіткими наказами, що 

забороняють сексуальне насильство щодо цивільних осіб та/або 

військовополонених, а також щодо військовослужбовців власних 

сил, для запобігання сексуальному насильству; 

o) Розслідувати твердження, переслідувати та карати 

військовослужбовців збройних сил, викритих у порушеннях МГП, 

зокрема, сумарних стратах, сексуальному насильстві, катуваннях 

та іншому жорстокому, нелюдському або такому, що принижує 

гідність, поводженні з цивільними особами та 

військовополоненими; 

p) Зміцнювати співпрацю та обмін відповідною інформацією з 

УВКПЛ та іншими міжнародними організаціями через 

забезпечення каналів зв'язку та призначення контактних осіб; 

q) Дотримуватися зобов’язань за міжнародним правом у галузі прав 

людини на окупованій території, та зобов’язання окупаційної 

держави відповідно до МГП; 

r) Поважати та забезпечувати, щоби права на свободу думок і 

вираження поглядів, мирних зібрань, об'єднання, думки, совісті та 

релігії могли здійснюватися всіма особами та групами на 

територіях, які знаходяться під її контролем, без дискримінації та 

необґрунтованого втручання, та вживати заходів для створення 

умов, що сприяють вільному обміну інформацією та ідеями; 

s) Надати представникам і співробітникам міжнародних 

правозахисних і гуманітарних установ разом зі спеціалізованими 

установами Організації Об'єднаних Націй безперешкодний, 

своєчасний, негайний, необмежений і безпечний доступ до осіб, які 

були переміщені з постраждалих від конфлікту районів України 

та утримуються на території Російської Федерації або в районах, 

що контролюються або окуповані Російською Федерацією, та 

надати відповідним сторонам повний список таких переміщених 

осіб та їхнього місцеперебування; 

140. Верховній Раді та Кабінету Міністрів України: 
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t) Розширити сферу застосування закону про співпрацю з МКС на 

всі ймовірні скоєні злочини, незалежно від порушника чи 

пов’язаності зі стороною конфлікту; 

141. Президенту України: 

u) Невідкладно підписати Закон №1164 «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм 

міжнародного кримінального та гуманітарного права». 

142. Органам державної влади та місцевого самоврядування в Україні: 

v) Ініціювати попереднє планування довгострокових рішень щодо 

надання ВПО житла та забезпечити можливість покращення 

гуманітарного тимчасового житла до рівня достатнього житла для 

ВПО;  

w) Розробити план дій щодо розв'язання проблеми з відсутністю 

документу, що посвідчує особу, у ВПО, осіб, постраждалих від 

конфлікту, а також інших осіб, які не мають документів, зокрема, 

членів ромської громади. Необхідно вжити заходів щодо усунення 

дискримінаційного доступу до державної допомоги та 

дискримінаційних обмежень на пересування, що виникають у разі 

відсутності документу, що посвідчує особу; 

x) Вжити ефективних заходів для забезпечення, що всі жертви 

сексуального насильства могли отримати доступ до належних 

медичних і психологічних послуг безпечно, конфіденційно та 

швидко, включаючи послуги з охорони сексуального та 

репродуктивного здоров'я, наприклад, набори для постконтактної 

профілактики;  

y) Поширювати інформацію про евакуацію з районів, постраждалих 

від бойових дій, та вжити заходів для забезпечення достатньої 

кількості персоналу в місцях проживання ВПО та доступного 

громадського транспорту до інших регіонів країни для людей 

похилого віку та осіб з інвалідністю; 

z) Вжити ефективних заходів для забезпечення доступу людей 

похилого віку та осіб з інвалідністю, які переїхали в інші регіони, 

до своєчасних та кваліфікованих послуг з охорони здоров'я та 

реабілітації; 

aa) Припинити практику позасудового покарання людей, які 

вважаються мародерами, злодіями, порушниками 

комендантської години, зокрема, через притягнення до 

відповідальності осіб, які вчинили покарання в таких випадках;  

143. Офісу Генерального прокурора і Державному бюро розслідувань: 

bb) Видати внутрішні інструкції з ефективного розслідування заяв 

про сексуальне насильство, жорстоке поводження та катування, 

пов'язані з конфліктом, на основі міжнародних стандартів і 

практик (наприклад, Стамбульський протокол і Міжнародний 

протокол із документування та розслідування сексуального 

насильства в конфлікті), проводити розслідування за такими 

заявам з урахуванням прав і потреб жертв і забезпечити належне 

судове переслідування ймовірних порушників; 

cc) Розслідувати та переслідувати в судовому порядку всі випадки 

насильницьких зникнень, щоби притягнути до відповідальності 

всіх порушників незалежно від їхньої належності;  

dd) Припинити практику судового переслідування 

військовополонених, зокрема, членів пов'язаних із Російською 

Федерацією озброєних груп, які мають право на статус 

комбатанта згідно з МГП, за дії, які по суті є суто участю в бойових 

діях; 

144. Судовій владі України: 
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ee) Дотримуватися, захищати та забезпечувати повне здійснення 

прав на належну правову процедуру та справедливий судовий 

розгляд для всіх осіб, обвинувачених у злочинах у зв'язку зі 

збройним нападом Російської Федерації, включаючи воєнні 

злочини, зокрема, гарантувати їхнє право на ефективну юридичну 

допомогу, відкритий судовий розгляд компетентним, незалежним 

і неупередженим судом, гарантувати їхнє право вважатися 

невинним, поки винність не буде доведена згідно із законом; 

145. Окремо пов'язаним із Російською Федерацією озброєним групам: 

ff) Звільнити осіб, затриманих за здійснення своїх прав людини; 

gg) Забезпечити, щоб будь-які процедури, що застосовуються до 

евакуйованих, проводилися з повагою до їхніх прав, гідності та 

приватного життя та відповідно до міжнародного права прав 

людини та норм МГП; 

146. Міжнародній спільноті: 

hh) Продовжувати вимагати негайного припинення бойових дій; 

ii) Забезпечити, щоб гуманітарна допомога задовольняла потреби 

жінок, чоловіків, дівчаток і хлопчиків, які перебувають у 

вразливому становищі, та представників різних маргіналізованих 

груп. Особливу увагу слід приділити специфічним потребам 

людей похилого віку та людей з інвалідністю; 

jj) Забезпечити комплексне та систематичне реагування щодо всіх 

осіб, які залишають Україну, без дискримінації. Необхідно 

запровадити адекватні механізми захисту для груп, що 

наражаються на підвищений ризик порушення прав людини та є 

вразливими, зокрема, розв'язати проблему торгівлі людьми, 

експлуатації та інших потенційно неправомірних ситуацій, а 

також забезпечити доступ до сексуального та репродуктивного 

здоров'я та прав; 

kk) Забезпечити, щоб гуманітарні організації приділяли пріоритетну 

увагу в своїх діяльності підходам, що підтримують лідерські ролі 

жінок і молоді та можливості  прийняття рішень ними; 

ll)  Надавати підтримку національним установам, місцевим 

мережам громадянського суспільства та іншим відповідним 

суб'єктам через надання ресурсів і зміцнення їхніх спроможностей 

для роботи з жертвами сексуального насильства, катувань і 

жорстокого поводження та надання комплексних послуг без 

дискримінації, особливо в невеликих містах та сільських районах; 

mm) Підтримувати всі зусилля щодо забезпечення відповідальності 

на національному та міжнародному рівні за порушення 

міжнародного права прав людини та МГП, вчинені в Україні, та 

працювати над забезпеченням, у відповідних випадках, 

ефективної координації та узгодженості між суб'єктами 

відповідальності на національному, регіональному та 

міжнародному рівнях;  

nn)  Приділяти увагу та підтримувати правозахисників, які 

працюють для захисту прав людини в Україні, зокрема, в Криму; 

oo) Дотримуватися та забезпечувати дотримання міжнародного 

права прав людини та МГП в Україні, а також колективно 

співпрацювати над забезпеченням засобів правового захисту, 

відшкодування збитків і завданої шкоди за минулі порушення та 

запобігання подальшим порушенням. 


