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ВСТУП 
Починаючи з квітня 2014 року, Amnesty International отримувала зростаючу кількість 

тверджень про позасудові страти та інші навмисні вбивства цивільних осіб у східній 

Україні, на додаток до тих, які надходили з Криму після анексії півострова Росією, а 

також під час подій в Одесі 2 травня 2014 року
1
. Спочатку ці повідомлення    

стосувалися, насамперед, сепаратистських де-факто властей на підконтрольних їм 

територіях Донецької і Луганської областей. І тільки за останні місяці твердження про 

позасудові страти зі сторони підконтрольних Києву сил привернули увагу Amnesty 

International.  

 

Ця доповідь не надає актуальну та остаточну сукупність достовірних тверджень про 

застосування позасудових страт   обома  сторонами конфлікту, та не ставить на меті 

встановити кількість цих порушень. Надходили повідомлення про більшу кількість 

випадків, в яких кількість ймовірно вбитих жертв переважала над переконливими 

доказами, що б підтверджували ці факти. В дійсності, на сьогоднішній день ніщо не 

вказує на вчинення масових вбивств обома сторонами конфлікту. У той же час, 

переконливі докази реальних випадків позасудових страт неминуче важко знайти. Це, 

як правило, стає можливим в місцях, які переходять з-під контролю однієї сторони під 

контроль іншої. Можливо, і скоріш за все, з’явилася більша кількість повідомлень про 

ізольовані випадки позасудових страт, які стосуються окремих осіб. Також існує велика 

ймовірність того, що деякі позасудові страти були навмисно некоректно зафіксовані як 

нещасні випадки, або як вбивства, які  стались в ході воєнних дій. У цій доповіді 

задокументована тільки невелика кількість випадків, про які Amnesty International може 

заявляти з упевненістю. Вони, проте, чітко вказують на вчинення принаймні декількох 

позасудових страт обома сторонами конфлікту. Дуже важливо, щоб ці та інші 

звинувачення ефективно розслідувалися, а винні були притягнуті до відповідальності. 

В іншому випадку число позасудових страт може зрости у той час, як конфлікт 

затягується. 

 

Докази позасудових страт, представлені у цій доповіді, головним чином побудовані на 

даних, зібраних протягом двох дослідницьких місій Amnesty International у східній 

Україні (Донбасі), проведених в кінці серпня і в кінці вересня 2014 року.  Дослідники 

Amnesty International зібрали свідчення місцевих жителів у Луганській і Донецькій 

областях, в тому числі жертв порушень прав людини і норм гуманітарного права, 

членів їх сімей, очевидців, місцевих посадовців, медичних працівників, командира 

батальйону «Айдар», проросійських комбатантів і журналістів. [AI Text quote] 
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I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ  
У квітні і травні 2014 року, після анексії Кримського півострова Російською Федерацією, 

проросійські сепаратисти захопили будівлі, що належать місцевим адміністраціям та 

правоохоронним органам в різних містах Донецької та Луганської областей. 

Сепаратисти, які вимагали більшої автономії або незалежності і більш тісних зв'язків з 

Росією, виправдовували свої дії стурбованістю щодо прав російськомовного населення 

на сході України. У відповідь центральна влада в Києві почала антитерористичну 

операцію (АТО), спрямовану на відновлення контролю над двома регіонами.  

 

У червні запеклі зіткнення переросли у збройний конфлікт, що означало початок 

застосування законів війни. Конфлікт посилився на початку липня, коли сепаратисти 

покинули місто Слов'янськ, а українська армія та інші про-київські сили почали 

відновлювати контроль над рештою територій.  

 

Наступ підконтрольних Києву сил сповільнився, а в кінці серпня вони почали 

відступати, після того, як проросійські сили реалізували успішну контратаку завдяки 

російській військовій підтримці
2
. Угода про припинення вогню між урядом України і 

повстанцями була досягнута 5 вересня на переговорах у Мінську, Білорусь, але це не 

зупинило бойових дій. Додаткові протоколи, спрямовані на забезпечення реалізації 

угоди про припинення вогню, були підписані 19 вересня, але вони не повною мірою 

дотримувалися сторонами конфлікту на місцях. Конфлікт триває, хоча  стає все більш 

безсистемним і спорадичним.  

 

ТРУДНОЩІ В ПРОВЕДЕННІ ДОСЛІДЖЕНЬ У КОНТЕКСТІ 
КОНФЛІКТУ, ЩО ТРИВАЄ, ТА "ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ” 
Обидві сторони звинуватили одна одну у невиправданих вбивствах та інших тяжких 

порушеннях прав людини, що широко транслювалось в українських і російських медіа. 

Багато таких повідомлень, однак, були погано обґрунтованими, або взагалі не 

обґрунтованими. Навіть у випадках, коли звинувачення мають під собою реальну 

основу, їх масштаб часто перебільшується.  

Наприклад, керівний склад збройних формувань та цивільні високопосадовці у 

Лисичанську повідомили представнику Amnesty International, що проросійські 

сепаратисти вбили до трьох поранених українських офіцерів у лисичанській лікарніім. 

Тітова в останні дні боротьби за місто
3
 . Однак, Amnesty International дізналась від 

працівників лікарні, що, наскільки їм відомо, таких убивств не було. Працівники лікарні 

знали двох з названих офіцерів. Вони розповіли, що один помер від осколкових 

пошкоджень до того, як його доправили до лікарні, а іншого привезли до лікарні 

сепаратисти і його пізніше евакуювали до Дніпропетровська
4
 .  Перебільшені заяви, 

зроблені російськими ЗМІ та властями щодо могил, знайдених в районі села Комунар, 

розглядаються нижче. 

Подальші ускладнення викликані тим, що обидві сторони конфлікту навмисне 

приховують свої дії. Amnesty International зіткнулась з цією проблемою, коли, 

наприклад, представники організації брали інтерв’ю у медпрацівників у 
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Сєверодонецьку та Лисичанську, в Луганській області. Медпрацівники зобов’язані за 

законом інформувати міліцію про поранення, викликані насильством. Однак, тенденція 

до фальсифікації інформації про травматичні ушкодження, здається, укоренилася в 

останні місяці. Жертви побиттів у період сепаратистського режиму пояснювали свої 

ушкодження нещасними випадками, часто заявляючи, що вони "впали у гаражну яму". 

Сепаратистські формування, також, не дозволяли працівникам Лисичанської лікарні 

фіксувати вогнепальні поранення їх бойовиків. 

Викликає занепокоєння, той факт, що записи продовжують фальсифікуватися після 

того, як місто перейшло під контроль Києва, з метою приховати воєнні злочини, скоєні 

під егідою Києва. Наприклад, медпрацівник розповів Amnesty International, що 41-

річний Євгеній Іванович Остапенко, працівник Укртелекому, був доправлений до 

Сєверодонецького шпиталю 15 серпня з серйозною черепно-мозковою травмою і, що 

той помер. Смерть офіційно була зафіксована як нещасний випадок – падіння з 

тролейбуса. Однак, медпрацівник бачив сліди на зап'ястях чоловіка, що свідчать про 

те, що його руки були зв'язані перед смертю. 

Через те, що місцеві жителі і навіть професійний персонал, зі зрозумілих причин, 

побоюються відплати зі сторони порушників, вони бояться документуватиі докази 

порушень прав людини та гуманітарного права. Проблема з фальсифікацією записів, 

скоріше за все, буде існувати доти, доки люди не відчують себе захищеними законом. 

Зазвичай, завдання забезпечення законності і захисту мирних жителів лягає на 

міліцію. Однак, міліція, як на контрольованих сепаратистами територіях, так і на 

територіях, які українська влада нещодавно повернула під свій контроль, очевидно, не 

має достатньо можливостей, організованості та авторитету для того, щоб це зробити. 

Це стосується навіть розслідування злочинів, здійснених "іншою стороною", після того, 

як контроль над територією перейшов з одних рук до інших. У деяких випадках, 

особливо після переходу контролю від одних до інших, міліціонерів вважали 

ненадійними або зрадниками, тому позбавляли повноважень. 

Наприклад, 25 липня у повідомленні на Facebook, командир добровольчого 

батальйону "Донбас" Семен Семенченко  написав про лисичанську міліцію: "Ми 

конфіскували їхню зброю; вона не повинна бути у таких руках." 
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ІІ. ВБИВСТВА 
ЗАТРИМАНИХ 
СЕПАРАТИСТСЬКИМИ 
ГРУПАМИ НА СХОДІ 
УКРАЇНИ 
Amnesty International отримала неодноразові повідомлення про навмисні вбивства 

цивільних осіб у формі страт – переважно проукраїнських активістів – 

сепаратистськими групами на підконтрольних їм територіях сходу України. Проте, 

незаперечні докази доступні лише в невеликій кількості випадків. 

Починаючи з квітня 2014 року, озброєні бойовики, що підтримують самопроголошену 

Донецьку Народну Республіку (ДНР) і Луганську Народну Республіку (ЛНР), 

утримували в полоні сотні мирних жителів в підконтрольних їм районах, в тому числі 

проукраїнських активістів, журналістів, міжнародних спостерігачів (ОБСЄ) та інших. З 

того часу багато із них були звільнені, але кількість тих, хто залишається в полоні, досі 

невідома
5
 . Колишні затримані розповіли Amnesty International, що деякі ув'язнені, 

можливо, були вбиті. Наприклад, проукраїнська активістка і член місцевої виборчої 

комісії, яка утримувалася бойовиками в Донецьку протягом шести днів наприкінці 

травня, і зазнала жорстокого поводження, розповіла історію іншого ув'язненого. За її 

словами, той ув’язнений пройшов через дві «імітаційні страти». Під час однієї з них, 

перебуваючи із зав'язаними очима, вона чула, як поруч з нею імітують страту або ж 

справді страчують інших затриманих, а одразу після цього вона виявила сліди крові на 

своєму одязі
6
 .  

Перші очевидні підтвердження повідомлень про позасудові страти були отримані, коли 

19 квітня 2014 в річці Торець, недалеко від міста Райгородок в Донецькій області, було 

знайдено два трупи. Тіла пізніше ідентифікували як останки Володимира Рибака, 

місцевого депутата від партії Батьківщина та проукраїнського активіста, і Юрія 

Поправка, студента з Києва. Обидва чоловіки вважалися зниклими з 17 квітня. На їхніх 

тілах були виявлені сліди тортур і, за повідомленням Міністерства внутрішніх справ, 

вони потонули, коли ще були живі, але вже без свідомості. 

Є також повідомлення про вбивства у формі страт з боку сепаратистських груп на 

сході України, які широко висвітлювались в засобах масової інформації та не 

ставились під сумнів їх потенційними винуватцями. Наприкінці травня, наприклад, 
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російські ЗМІ повідомили, що самопроголошений міністр оборони ДНР, Ігор Стрєлков 

(Гіркін), наказав розстріляти двох місцевих командирів – за грабежі, розбої, 

викрадення і дезертирство – і що обоє таки були страчені. ЗМІ цитували Стрєлкова, 

який підтверджував свою відповідальність, також були поширені копії його письмового 

наказу про розстріли від 26 травня 2014 року.  

Однак, принаймні в одному випадку повідомлення про вбивства у вигляді страти 

виявились неправдивими. 5 червня з’явилось відео Ігоря Бєзлєра (Бєса), місцевого 

командира сепаратистів у Горлівці, на якому спочатку він висуває ультиматум 

українській владі, а потім демонструє розстріл двох полонених українських офіцерів. У 

пізнішому відео, однак, Бєзлєр сказав, що це була імітація страти, викликана відмовою 

української влади обміняти ув’язнених на одного з українських офіцерів, який, 

очевидно, не помер, та підтвердив слова Бєзлєра
7
 . 

Amnesty International також занепокоєна тим, що позасудові страти можуть 

здійснюватися під виглядом реалізації законної влади. У серпні ЗМІ повідомляли, що 

де-факто власті ДНР прийняли документ, який вони називають кримінальним 

кодексом, і який містив положення про застосування смертної кари за «тяжкі злочини». 

«Кримінальний кодекс» був прийнятий 17 серпня на першому засіданні так званої 

Президії Ради Міністрів ДНР. На цьому ж засіданні також була надана згода на 

створення військових "судів" на територіях, що знаходяться під де-факто контролем 

ДНР
8
 . Amnesty International не відомо про практичне застосування цих «правових 

норм». 

ВБИВСТВА СЕПАРАТИСТАМИ ПІДОЗРЮВАНИХ У 
ТОРГІВЛІ НАРКОТИКАМИ ПОБЛИЗУ СЄВЕРОДОНЕЦЬКА 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Amnesty International отримала непрямі докази позасудових страт, здійснених 

бойовиками ЛНР щодо осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів в агломерації 

Сєверодонецька, Рубіжного та Лисичанська в Луганській області. Ця занепала 

промислова територія на заході Луганської області контролювалася силами ЛНР з 

травня до кінця липня 2014 року
9
 .  

Правління ЛНР характеризувалося, з одного боку, епідемією злочинності, в тому числі 

збройних пограбувань, викрадень автомобілів і людей, велика частина яких була 

вчинена самими бойовиками ЛНР, а з іншого – встановленням суворих позасудових 

покарань за такі діяння, як торгівля наркотиками і водіння авто в нетверезому стані, що 

вважалися суспільно шкідливими.  

3 червня місцевий командир ЛНР Олексій Мозговой виступив на лисичанському 

телеканалі Акцентта висловився щодо низки питань,, у тому числі злочинності. 

Мозговой заявив, що в тісній координації з міліцією, його сили принесли порядок в 

місто та навколишні села, покладено край «масовому алкоголізму і наркоманії». Він 

повідомив, що стосовно п'яних водіїв «ми не будемо накладати штрафи, натомість з 

цими людьми буде проведена серйозна робота, щоб запобігти подальшим жертвам на 

дорогах». Він також попередив торгівців наркотиками: «або ви покинете свій бізнес, 

або ми прийдемо до вас. У нас вже є всі адреси й імена ... У вас є три дні, щоб 

забратися з міста. Якщо ви не заберетесь, ваша доля буде на вашій 
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відповідальності
10

».  

Мозговой не уточнив, яка саме доля чекає на підозрюваних у торгівлі наркотиками. 

Попри це, тільки 10 днів потому, 13 червня, були знайдені тіла трьох чоловіків. Анонім 

телефоном повідомив міліцію Сєверодонецька про три трупи, що лежать на мілководді 

невеликого озера на узбіччі дороги недалеко від Сиротиного, селища між 

Сєверодонецьком і Лисичанськом. В інтерв'ю Amnesty International працівник місцевої 

міліції зазначив, що тіла мали пошкоджені обличчя і вогнепальні поранення в голову і 

груди
11

 . Неподалік були знайдені гільзи від патронів калібру 5,45 мм і 7,62 мм. Міліція 

встановила, що тіла належали трьом чоловікам, віком 25-40 років, яких підозрювали у 

торгівлі наркотиками в Привольї, селі на північний захід від Лисичанська. Вони 

показали Amnesty International фотографії, зроблені на місці злочину. Зроблені 13 

червня з 11:00 до 11:40 ранку, відповідно до таймера камери, фотографії зафіксували 

три трупи – один застряг на березі, один – плавав, і ще один перебував під водою. 

Поруч можна було побачити закривавлені протигаз, прозорий пластиковий пакет і 

пачку сигарет, які, ймовірно, були знаряддями тортур (удушення за допомогою 

протигазів та пластикових пакетів є відомим методом катування в Україні і загалом на 

території колишнього Радянського Союзу). На фотографіях, зроблених пізніше в морзі, 

видно сліди тортур, в тому числі, відірвані пальці. На момент інтерв'ю, підозрювані не 

були встановлені.  

Хоча не з’ясовано, хто несе відповідальність за їх смерть,час і обставини смерті 

дозволяють припустити, що чоловіки, можливо, були вбиті в результаті позасудової 

страти за наркоторгівлю. 

ПОЗАСУДОВІ СТРАТИ ПОЛОНЕНИХ СЕПАРАТИСТАМИ В 
СЄВЕРОДОНЕЦЬКУ  
Amnesty International зібрала докази вбивств затриманих бойовиками ЛНР в 

Сєверодонецьку Луганської області.  

22 липня про-Київські сили відбили Рубіжне. Очікуючи їх наступ, сили ЛНР відійшли від 

Сєверодонецька колоною конфіскованих автомобілів. Сєверодонецька міліція 

продовжувала працювати в період правління ЛНР. За словами місцевого міліцейського 

посадовця середнього рангу, співіснування міліції з ЛНР було непростим, хоча вони 

продовжували фіксувати злочини з боку ЛНР для можливого вжиття заходів пізніше. 

Будівля управління міліції на вулиці Партизанській залишалась під їхнім контролем, 

але сили ЛНР відібрали для себе сусідню двоповерхову будівлю міліцейського ІТТ 

(ізолятор тимчасового тримання)
12

 .  

Працівник міліції середньої ланки розповів Amnesty International, що сталося вранці 22 

липня:  

Я був на чергуванні. Це було близько 5 ранку. Ми чули постріли всередині ІТТ. Всі 

вони їхали геть, і ми дочекались прибуття армії близько 10 або 11 ранку, щоб увійти 

в ІТТ. На першому поверсі там кабінети, а на верхньому поверсі – камери. ІТТ 

здавався порожнім. Але нагорі ми знайшли 4 чоловіків в камері – їх затримали за 

відсутність посвідчення особи. Чоловіки сказали: «вони забули про нас». Після цього, 

в кожній з двох інших камер, на обох кінцях коридору, ми знайшли трупи. Один з них 
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був голий, камуфляжні штани лежали зверху на ньому, а на шиї був свіжий постріл. 

Іншого застрелили у верхню частину голови.
13

 

 

Міліція показала Amnesty International будівлю і камери, в яких, як вони сказали, були 

знайдені тіла. Вони також показали Amnesty International фотографії, зроблені на місці 

події. Таймер камери вказує, що фото зроблені об 11:30 22 липня. Фотографії 

відповідають камерам, які бачили дослідники Amnesty International. Одна із жертв, 

чоловік, можливо, років тридцяти, лежав горілиць на підлозі в зеленій камуфляжній 

формі, з татуюваннями на грудях і плечах (татуювання Христа на грудях і свастика на 

кожному плечі). Його убили пострілом у верхню частину голови, яка була знівечена. 

Можна було побачити кров і мозкову речовину. Інша жертва, чоловік років двадцяти на 

вигляд, був оголений і лежав долілиць на столі, а камуфляжні штани були накинуті на 

його сідниці. Його убили пострілом в шию,а на його сідницях, плечах і руках були 

пурпурні сліди.  

В окремому інтерв'ю, бізнесмен із Сєверодонецька, якого затримали у його офісі 

бойовики ЛНР 21 липня за підозрою в зв'язках з партією Батьківщина, сказав Amnesty 

International, що його доставили у відділення міліції, і помістили в камеру поруч з 

виходом. На наступний ранок він прокинувся від криків і пострілів. Він розповів:  

О 4:30 ранку бойовик розбудив нас криками "Встати! Евакуація! "Вони відкрили двері 

трьох або чотирьох камер, і всього я чув від шести до восьми пострілів. Спочатку 

вони вистрілили один раз, потім ще, щоб добити, а потім перейшли до наступних 

дверей. Я чув, як вони стріляли в камері прямо біля моєї. Тоді прийшла моя черга; 

двері моєї камери відкрились. Я думав, що мені прийшов кінець. "Швидко, вниз до 

виходу!", сказав він мені. Там, внизу, бойовик оглянув мене, наказав мені надягти 

наручники і посадили в автомобіль ... Це було як рулетка: когось – розстріляли, 

когось – відпустили,когось – забрали .
14

 

 

Разом з деякими іншими ув'язненими, його евакуювали в колоні автомобілів до 

Стаханова, де Павло Дрьомов, місцевий командир, допитував його двічі. На 

дванадцятий день полону, той самий командир відвіз його далі на південний схід через 

Алчевськ до Перевальська, і передав його Миколі Козіцину, іншому місцевому лідеру 

сепаратистів. Ще через 12 днів утримання під вартою в Перевальську, зусилля сім'ї 

бізнесмена заручитися залученістю Православної Церкви, принесли свої результати. 

Микола Козіцин викликав підприємця і, після того, як вони втрьох зустрілися в його 

кабінеті, дозволив священику відвезти бізнесмена додому. 
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III. ВІРОГІДНІ 
ПОЗАСУДОВІ ВБИВСТВА 
В КОМУНАРІ ТА НИЖНІЙ 
КРИНЦІ ДОНЕЦЬКОЇ 
ОБЛАСТІ З БОКУ 
КОНТРОЛЬОВАНИХ 
КИЄВОМ СИЛ  
 

23 вересня російські медіа повідомили про знайдені «масові поховання» в смт. 

Комунар та Нижня Кринка, двох сусідніх селищах на північний схід від Макіївки 

Донецької області. Ця територія за два дні до цього була підконтрольна українським 

силам (відповідно до повідомлень, батальйону Айдар і частині 25-ої десантної 

бригади). Перші підрахунки поховань були драматичними. У телеефірі національного 

каналу НТВ показали дві могили, в яких, за словами репортера та бійців ДНР, які його 

супроводжували, були знайдені тіла жінок зі слідами тортур та зв’язаними руками 

(могили, в яких знаходились тіла, показали, але зображення самих тіл були розмиті
15

) . 

Інші ЗМІ, із посиланням на джерела в ДНР стверджують, що одне з тіл – це тіло 

вагітної жінки
16

.  25 вересня, «Прем'єр міністр» ДНР Олександр Захарченко заявив в 

інтерв'ю ЗМІ, що в районі були знайдені три поховання, одне з яких містить тіла 

"близько 40 мирних жителів" а інші – тіла полонених прихильників ДНР й українських 

солдат
17

. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив пізніше, що в 

могилах в цій області було виявлено понад 400 тіл
18

 . 

Делегація Amnesty International відвідала цю зону 26 вересня, незабаром після того, як 

були виявлені могили. Після опитування місцевих жителів, посадових осіб, бійців так 

званої ДНР, що діють в цьому районі, а також журналістів, які стали свідками деяких 

ексгумацій, делегація знайшла переконливі докази причетності підконтрольних Києву 

сил до принаймні чотирьох позасудових страт. Хоча зрозуміло, що джерела з ДНР, 

російські ЗМІ і, звичайно, російська влада значно перебільшують число знайдених тіл і 

масштаби можливих воєнних злочинів. Amnesty International вдалось виявити три 

поховання, що містять загалом дев’ять тіл. П’ять з дев’яти, ймовірно, були вбиті під час 

бойових дій. Існують переконливі докази, що вказують на причетність підконтрольних 

Києву сил до позасудових страт чотирьох інших людей, тіла яких знайдено у двох 

могилах. 
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Перше місце поховання розташоване в смт. Нижня Кринка, поруч із покинутим 

військовим КПП. Воно складається із ґрунтового насипу з квітами і рукописною 

табличкою на вершині імпровізованої могили. Під заголовком написано «помер за 

Путінську брехню» у написі перераховано чотири чоловічих імені, із датами 

народження, а також російський військовий ідентифікаційний номер
19

 . Тіла з цієї 

могили були вилучені після візиту Amnesty International з цієї місцини. 

За даними репортера каналу Russia Today (Росія Сьогодні), який був присутній під час 

ексгумації, та який згодом дав інтерв'ю Amnesty International, п'ять тіл, знайдені в 

могилі, виявились солдатами у військовій формі. Боєць ДНР, відомий як "Якут," з яким 

Amnesty International вдалось поговорити 26 вересня, надав більше деталей. За 

словами «Якута», п'ять чоловіків служили в його підрозділі: вони  входили до 

розвідувальної групи, яка проводила розвідувальну операцію поблизу форпосту 

української армії. «Якут» сказав, що чоловіки були відсутні приблизно 15 днів та 

вважались загиблими в бою. Проте Amnesty International не отримала жодних доказів, 

щоб вважати, що їх вбили в полоні, і під час ексгумації їхніх тіл не було знайдено таких 

підтверджень. 

Дві інші могили були розташовані близько одна до одної на ділянці шахти 22 (також 

відомої як Комунарська шахта), недалеко від селища Комунар. В кожній могилі було по 

два тіла. Гусеничний хід великого будівельного автомобіля транспортного засобу, 

швидше за все, екскаватора, ще можна було побачити під час візиту Amnesty 

International до цього місця, але тіла були вже ексгумовані. 

Павло Струков, головний слідчий Калінінського району в місті Макіївка, відповідальний 

за розслідування, підтвердив Amnesty International виявлення чотирьох тіл. Він та інші 

повідомили, що всі вони були чоловічої статі. 

Місцеві жителі з селища Комунар розказали Amnesty International, що шахта 22 та 

Нижня Кринка використовувались різними військовими частинами проукраїнських сил 

між 16 серпня, коли територія була підконтрольна українським силам, і 22 вересня, 

коли її зайняли сили ДНР. Свідки стверджували, що батальйон добровольців Дніпро-1 

перебував у шахті 22, в той час як Нижня Кринка використовувалися в якості бази 25-ої 

десантної бригади з Дніпропетровська. Не існує жодних сумнівів, що могили з’явились 

в період, коли селище Комунар було під повним контролем української армії та про-

київських сил. Принаймні одне з тіл належить чоловікові, який був убитий саме в цей 

період. У той самий час, ще три тіла не ідентифіковані, проте цілком ймовірно, що це 

тіла трьох місцевих жителів, яких востаннє бачили 11-12. Існують вагомі підстави 

вважати, що їх зникнення пов’язані з проукраїнськими силами. 

Жителі впізнали в одному з тіл, виявлених на шахті 22, Микиту Коломейцева, 21-

річного місцевого жителя. Коломейцев був добровольцем сил ДНР. Його сім'я 

розповіла, що він охороняв блокпост, але ніколи не брав участі в активних боях. До 

конфлікту він працював шахтарем. 

Зі слів родини та сусідів, Микита Коломейцев переховувався починаючи з 16 серпня та 

використовував для схову різні місця, оскільки боявся репресій з боку проукраїнських 

сил. Востаннє його бачили живим 12 вересня. Він залишив будинок сусідів, де 
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тимчасово зупинився, о 3 годині ранку. Останній контакт з сім’єю був близько 14:00, 

коли Микита відповів на телефонний дзвінок брата. Його мати, яка була за містом, 

коли син зник, сказала, що його арешт бачив сусід, проте Amnesty International не 

вдалось поспілкуватись зі свідком. 

Через декілька днів після того, як сім’я Коломейцева бачила його востаннє, 

український солдат прийшов до його будинку та допитував батька, який на той момент 

був один, а також намагався отримати доступ до інформації на комп’ютері Микити. 

«Вони зруйнували все в будинку», розказала мати Коломейцева. «Вони зламали наші 

меблі та стріляли всередині будинку». Як повідомляється, солдати мали емблеми 

батальйону Дніпро-1 на їх уніформах. 

Мати Коломейцева упізнала тіло: вона впізнала татуювання на його шиї та футболку, 

яку вона йому купила. Мати сказала, що його руки були зв’язані за спиною, що 

підтверджують фотографії з ексгумації. Також вона розповіла, що їй повідомили в 

міліції, що його застрелили. Тетяна Лепська, співробітниця місцевої міліції, яка дала 

інтерв’ю російському каналу Lifenews, сказала, що поруч із тілом Коломейцева були 

знайдені гільзи від пістолета Макарова. 

За словами місцевих жителів три інші жителі села також пропали безвісти 11-12 

вересня. Двоє з них жили навпроти один від одного на вулиці Красній, поруч з 

будинком Микити Коломейцева, третій жив на сусідній вулиці. Один з них – Сергій 

Царенко, 26-річний чоловік, який, за словами його тітки та опікуна, мав деякі розумові 

відхилення. Вона сказала, що той вирощував коноплю і його часто бачили під час 

відвідування військового аванпосту в кінці вулиці, який охороняла чи то регулярна 

армія, чи то добровольчі батальйони (вона не змогла уточнити, які саме сили там 

знаходились). Сергій й раніше ходив до аванпосту, коли там були сили ДНР. За 

словами тітки, хлопець зник після одного з таких візитів 11 або 12 вересня.  

Ігор Шпилька, 60 років, ще один зниклий. Його востаннє бачив сусід 12 вересня, коли 

чоловіка виводили українські солдати з будинку. За словами місцевого жителя, він 

також вирощував коноплю та був другом Сергія Царенка. 

Володимир Ященко, якому 55 років, також зник приблизно в той самий час. За словами 

сусідів, українські солдати обшукували його будинок після зникнення. 

На момент написання цієї доповіді Amnesty International не має додаткової інформації 

про їх долю та можливе місцезнаходження, якщо виявиться, що знайдені тіла 

належать іншим особам.  

Три знайдені тіла мають бути впізнані, а також обставини всіх чотирьох смертей 

повинні бути оперативно, ретельно та неупереджено розслідувані. Зрозуміло, однак, 

що принаймні один з постраждалих, Микита Коломейцев, який був зв’язаний під час 

своєї смерті, є жертвою позасудової страти; доступні дані вказують на причетність 

підконтрольних Києву сил до його вбивства. 

Про інші насильницькі смерті також повідомлялося в інших районах, що були 

нещодавно звільнені українськими урядовими силами в східній Україні. Наприклад, 9 
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вересня місцеві ЗМІ в Сєверодонецьку повідомили про знайдення понівеченого тіла 

38-річного Олександра Лебединця, якого, за словами свідків, забрали три 

військовослужбовця 27 серпня
20

 .  

У той самий час, повідомлення ЗМІ як такі, не є переконливим доказом того, чи 

виконувались ці злочини підконтрольними Києву військовими силами, та за яких 

обставин вони відбувались. Проте українська влада не може просто відмовитися від 

цих повідомлень, як від необґрунтованих: вони вимагають термінового і 

неупередженого розслідування та оприлюднення результатів. 
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IV. МІЖНАРОДНІ 
СТАНДАРТИ, ЩО 
ЗАБОРОНЯЮТЬ 
ПОЗАСУДОВІ СТРАТИ 
Міжнародне гуманітарне право, що застосовується у випадках збройного конфлікту, є 

обов’язковим для усіх його сторін. Основні положення та принципи цього права мають 

на меті захист тих, хто не бере безпосередньої участі у воєнних діях, особливо мирних 

жителів, а також поранених, полонених і тих, що здались. Ключовим призначенням 

міжнародного гуманітарного права є максимально можливе зниження кількості 

людських жертв під час конфлікту. Це право почало застосовуватись у східній Україні з 

травня або червня 2014 року, коли у регіоні розпочався збройний конфлікт. 

Навмисні та позасудові страти полонених – мирних жителів, солдатів, членів 

озброєних груп чи підозрюваних у шпигунстві та колабораціонізмі – це кричуще та 

серйозне порушення норм міжнародного гуманітарного права, що розцінюється як 

воєнний злочин
21

. 

Згідно з міжнародним гуманітарним правом, особи можуть нести особисту та 

кримінальну відповідальність за воєнні злочини. Військові командири та представники 

влади можуть бути притягнуті до відповідальності за злочини, скоєні їхніми підлеглими, 

якщо вони видали такий наказ або знали чи мали підстави вважати, що такого роду 

злочини можуть мати місце, і не вжили відповідних заходів, щоб це попередити, або ж 

покарати за уже скоєні злочини
22

 . Окремі особи можуть нести кримінальну 

відповідальність за допомогу, сприяння, підтримку чи заохочення до скоєння воєнного 

злочину
23

. 
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V. РЕКОМЕНДАЦІЇ  
 

AMNESTY INTERNATIONAL ЗАКЛИКАЄ СЕПАРАТИСТСЬКІ 
УГРУПУВАННЯ ТА ПРЕДСТАВНИКІВ ДЕ-ФАКТО ВЛАДИ У 
ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ: 

 Провести оперативні, ґрунтовні та неупереджені розслідування усіх випадків 

масових страт, включаючи вбивства, скоєні представниками ДНР та ЛНР, а також 

офіційно оприлюднити результати цих розслідувань; 

 Відмінити смертну кару та утриматися від внесення її до будь-яких «нормативно-

правових актів»; 

 Гарантувати, щоб сили, що знаходяться під їх контролем, не піддавали будь-кого 

примусовим зникненням та не проводили позасудові страти або будь-які інші види 

страт;  

 Гарантувати, що ніхто не зазнає тортур та інших видів жорстокого поводження; 

 Гарантувати, щоб усі, хто бере участь у військових та «правоохоронних» 

операціях, були проінформовані щодо національних та міжнародних правових норм, 

які можна застосувати стосовно їхніх дій та які передбачають їхню особисту та 

загальну відповідальність за порушення будь-яких із цих положень. 

AMNESTY INTERNATIONAL ЗАКЛИКАЄ ВЛАДУ УКРАЇНИ: 

 Провести оперативні, ґрунтовні та неупереджені розслідування усіх випадків 

позасудових страт, включаючи ті, що були скоєні українським збройними силами та 

правоохоронними органами, а також офіційно оприлюднити результати цих 

розслідувань і притягти до суду винних згідно з процедурами, що відповідають 

міжнародним стандартам справедливості;  

 Інтегрувати в систему чіткого командування, контроль та підзвітності добровольчі 

батальйони та проурядові сили; 

 Гарантувати, щоб усі, хто бере участь у військових та правоохоронних операціях, 

включаючи добровольчі батальйони, були проінформовані щодо національних та 

міжнародних правових норм, які можна застосувати стосовно їхніх дій, та які 

передбачають їхню особисту та загальну відповідальність за порушення будь-яких із 

цих положень; 
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 Гарантувати, що арешти і затримання відбуваються відповідно до процесуальних 

норм: не повинні здійснюватися акти довільних затримань та насильницьких зникнень 

при будь-яких обставинах; 

 Забезпечити відшкодування жертвам незаконних вбивств, зокрема шляхом 

розкриття правди та вжиття заходів щодо запобігання новим злочинам насильницького 

характеру; 

 Ефективно захистити жертв та свідків насилля, що розслідується, від помсти; 

 Гарантувати, що правоохоронні органи на територіях, що охоплені  або були 

охоплені, конфліктом, мають достатньо ресурсів, компетентності та владних 

повноважень стосовно будь-яких силових структур, що діють на цій території, з метою 

організації оперативних, ґрунтовних та неупереджених розслідувань усіх випадків 

насильницьких викрадень, незаконного утримання, катування та застосування інших 

видів жорстокого поводження, незаконних вбивств, незалежно від того, хто є 

підозрюваним у скоєнні злочину, включаючи всі випадки причетності до цих злочинів 

представників проукраїнських добровольчих батальйонів; 

 Повноцінно забезпечити всіма необхідними засобами правоохоронні органи та 

пересвідчитися в тому, що вони діють згідно з чіткими та суворими вказівками, щоб 

надавати захист жертвам та свідкам порушень прав людини та ефективно 

розслідувати і вчасно звітувати про відповідні злочини; 

 Створити єдиний та постійно оновлюваний реєстр випадків позасудових страт; 

 Ратифікувати Римський Статут Міжнародного кримінального суду; 

 Затвердити Міжнародну конвенцію про захист всіх осіб від насильницького 

зникнення та вжити необхідних заходів, щоб реалізувати її на національному рівні 

відразу ж після затвердження; 

 Звернутися за технічною допомогою та експертизою зі спеціальних процедур ООН 

виходячи зі своїх договірних та інших міжнародних правових зобов’язань, що 

стосуються захисту людей на території східної України, зокрема шляхом залучення 

спеціального доповідача ООН з питань позасудових, сумарних чи довільних страт; 

спеціального доповідача ООН з питань катувань та інших видів жорстокої, 

нелюдського чи принижуючого гідність поводження або покарання; та Робочої групи з 

питань незаконного затримання, щоб обговорити можливість організації їхніх візитів, 

перевірок та доповідей.Провести оперативні, ґрунтовні та неупереджені розслідування 

усіх випадків масових страт, включаючи вбивства, скоєні представниками ДНР та ЛНР, 

а також офіційно оприлюднити результати цих розслідувань; 

 Відмінити смертну кару та утриматися від внесення її до будь-яких «нормативно-

правових актів»; 

 Гарантувати, щоб сили, що знаходяться під їх контролем, не піддавали будь-кого 

примусовим зникненням та не проводили позасудові страти або будь-які інші види 
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страт;  

 Гарантувати, що ніхто не зазнає тортур та інших видів жорстокого поводження; 

 Гарантувати, щоб усі, хто бере участь у військових та «правоохоронних» 

операціях, були проінформовані щодо національних та міжнародних правових норм, 

які можна застосувати стосовно їхніх дій та які передбачають їхню особисту та 

загальну відповідальність за порушення будь-яких із цих положень. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ: 

 Моніторингова місія ООН з вивчення ситуації з прав людини в Україні повинна 

продовжити свою діяльність в Україні та домогтися розширення своїх повноважень за 

рамки листопада 2014 року; 

 Спеціальні процедури ООН, включаючи присутність спеціального доповідача ООН 

з питань катувань та інших видів жорстокого, нелюдського чи принижуючого гідність 

поводження або покарання, та Робочої групи з питань незаконного затримання, 

повинні бути застосовані з метою спостереження за ситуацією в Україні в межах їхніх 

повноважень, та запитати візит  до України при першій нагоді.  

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗУ ТА КРАЇНАМ-
ЧЛЕНАМ ЩОДО ПРИСУТНОСТІ ЇХНІХ ПРЕДСТАВНИКІВ В 
УКРАЇНІ: 

 Згідно з Директивою Європейського Союзу щодо сприяння дотриманню 

міжнародного гуманітарного права, співпрацювати з урядом України у напрямку 

забезпечення дотримання міжнародного гуманітарного права на Донбасі шляхом 

підготовки звітів, оцінювання та надання рекомендацій стосовно відповідних дій, 

включаючи встановлення індивідуальної відповідальності за порушення міжнародного 

гуманітарного права.  
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V. ПОСИЛАННЯ 
 

                                                                 

1 Більше інформації про Крим, див. Amnesty International, “Україна: Переслідування і насильство 

проти кримських татар з боку державних і недержавних суб’єктів”, публічна заява (AI Index: EUR 

50/023/2014), 23 травня 2014, http://amnesty.org.ua/nws/publichna-zayava-peresliduvannya-i-nasi/, оригінал 

англійською: http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR50/023/2014/en; щодо повідомлень про навмисні 

вбивства в Одесі 2 травня 2014, див Amnesty International та Human Rights Watch, “Ukraine: Amnesty 

International та Human Rights Watch закликають до неупередженого розслідування подій в Одесі 2 

травня” (AI Index: EUR 50/019/2014), 8 травня 2014, http://amnesty.org.ua/nws/vlada-maye-provesti-

rozsliduvannya-zag/, оригінал англійською: http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR50/019/2014/en. 

2   Див. Amnesty International, “Ukraine: Зростає кількість доказів воєнних злочинів та російського 

втручання у конфлікт на сході України”, 7 вересня 2014р, http://amnesty.org.ua/nws/zrostaye-kilkist-

dokaziv-voyennih-zl, оригінал англійською: http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/ukraine-

mounting-evidence-war-crimes-and-russian-involvement-2014-09-07. 

3 Інтерв’ю від 2 вересня 2014, відповідно у Сєверодонецьку і Лисичанську 

4 Завідувач(ка) відділенням та інший персонал, iтерв’ю від 3 вересня 2014, Лисичанськ 

5 За оцінками Amnesty International, зробленими в червні 2014 року, понад 200 людей були викрадені 

повстанцями з початку конфлікту. Див.: Amnesty International, Україна: “Викрадення і катування в 

східній Україні”, 11 липня 2014 (індекс AI: EUR 50/034/2014), с. 12, за адресою 

http://amnesty.org.ua/sites/default/files/AI_Abductions_and_Torture_in_Eastern_Ukraine_11072014.pdfб 

оригінал англійською: http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR50/034/2014/en. Моніторингова місія 

ООН з прав людини в Україні (HRMMU ООН) опублікувала аналогічні оцінки в той час, і в своїй 

останній доповіді, опублікованому 8 жовтня, HRMMU ООН повідомила, що, станом на 11 вересня 

було відомо про більш ніж 400 осіб, в основному мирних жителів, ймовірно викрадених 

повстанцями, і що загальна кількість полонених, які перебувають у полоні ДНР, в тому числі 

українські військовослужбовці, вимірювалась сотнями, і, можливо, перевищувала 1000 осіб. Див. 

HRMMU ООН, Доповідь про ситуацію з правами людини в Україні 16 вересня 2014 року, пункт 34, 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/OHCHR_sixth_report_on_Ukraine.pdf. 

6 Інтерв'ю Amnesty International 27 червня 2014 року, Київ. Співрозмовник побажав залишитись 

неназваним. 

7 Наприклад, див. репортаж каналу 112.UA від 11 червня 2014 року: http://112.ua/politika/uchastniki-

inscenirovki-rasstrela-plennyh-bezlerom-rasskazali-o-prichinah-sozdaniya-video-73906.html. 

8 Amnesty International, "Україна: озброєна група приймає " Кримінальний кодекс ", що дозволяє 

вбивства у вигляді  страт на сході України" (Індекс МА: EUR 50/038/2014), 22 серпня 2014 року, 

http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR50/038/2014/en. 

9 Варто зазначити, що командна структура ЛНР є фрагментарною і мінливою. Протягом більшої 

частини період контролю та захисту агломерації від наступу української армії з півночі, що почався 

22 травня, Лисичанськом керував Олексій Мозговой, командир батальйону «Призрак» («Привид»)  

та самопроголошений лідер місцевого «ополчення» ЛНР. Він залишив Луганськ 21 квітня, після 
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зіткнень його прихильників  з прихильниками тодішнього лідера ЛНР Валерія Болотова. 

Командиром у в Сєверодонецьку і Рубіжному був Павло Дрьомов, лідер групи «козаків». І 

Мозговой, і Дрьомов, як виявилось, вільно підпорядковувались  козачому отаману Миколі 

Козіцину, який спочатку базувався в Стаханові, пізніше – в Перевальську та Первомайську, а на 

початку червня всі троє були під владою самопроголошеного міністра оборони ДНР Ігоря 

Стрєлкова, поки останній не відкликав свої війська зі Слов'янська і не перебрався до Росії. Жести 

примирення між Болотовим і Мозговим на початку травня не були консолідованими. В середині 

червня лідер ЛНР Болотов публічно засудив частини Козіцина за, як він стверджував, грабежі 

ринків і автостоянок в тилових районах, замість боротьби на фронті, а пізніше критикував відхід  з 

агломерації Рубіжне-Сєверодонецьк-Лисичанськ. 

10 На момент написання запис був доступний на Youtube, в 

https://www.youtube.com/watch?v=sCQEGStY7Co. 

11 2 вересня 2014р., Сєверодонецьк 

12 Інтерв’ю від 2 вересня 2014р., Сєверодонецьк 

13 Там само 

14 Інтерв’ю від 1 вересня 2014р., Сєверодонецьк. Він побажав залишитись неназваним. 

15 Компіляція сюжетів у російських ЗМІ про масові поховання, які нібито відбувалися в Україні, 23 

вересня 2014, http://news-mail.by/2014/09/24/massovye-zaxoroneniya-mirnyx-zhitelej-so-sledami-pytok-foto-

video-18-doneck-ukraina-ajdar-nacgvardiya-pravyjsektor/. 

16 Див., наприклад, Руслан Мельніков, “Під Донецьком знайдено поховання мирних жителів”, 

Російська газета, за 23 вересня 2014, доступна за адресою http://www.rg.ru/2014/09/23/zahoronenie-

site.html. 

17 ITAR-TASS, “Премьер міністр» ДНР: на місці масових поховань знайдено тіла 40ка мирних 

жителів”, 25 вересня 2014, доступно за адресою http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1465607. 

18 Russia Today, “Сергій Лавров: РФ буде добиватися об’єктивного розслідування масових поховань 

під Донеціком”, 1 жовтня 2014, доступно за адресою http://russian.rt.com/article/52409. 

19 Фото цього знака неодноразово розміщене в Інтернеті, наприклад, на 

http://www.online812.ru/2014/09/25/009/. 

20 4 вересня було знайдено неглибоко захоронений труп Олександра Лебединця, 38-річного водія 

на хімічному заводі Азот, який зник без вісті 27 серпня, у лісі поряд із селом Щедрищеве, на півночі 

від Сєвєродонецьку. На трупі виявили сліди жорстоких катувань: на одній руці були відсутні пальці, 

на другій була відсутня кисть. Посилаючись на свідчення бармена та власника кафе «Щедрінка» у 

селі Щедріщеве, and a further witness who saw part of the incident, the article said that Lebedinets, who was 

drunk and aggressive, picked an argument with three soldiers from one of the Ukrainian territorial battalions 

billeted around Severodonetsk. Outside the cafe the soldiers beat him up and pushed him into the boot of a silver 

Daewoo car. Lebedinets’ wife reported him missing to the police on 29 August. The article said that the police 

were not able to interview the three soldiers the witnesses identified because they had subsequently deserted. 

Today in Severodonetsk, “Pravo na ubiystvo?”, 9 September 2012, http://svsever.lg.ua/2014/09/pravo-na-

ubiystvo/. The report by Today in Severodonetsk went on to cite four more cases in the same area of violent death 

in August. 
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21   Дослідження Міжнародного комітету Червоного хреста, Загальноприйняте міжнародне 

гуманітарне право: том 1: Правила, за редакцією J-M Henckaerts та L Doswald-Beck, 2005 

(Дослідження МГП, МКЧХ), Правило 89 та Правило 156. Це також є порушенням права на життя, 

права, що є невід’ємним (і яке все ще є незмінним під час озброєних конфліктів),  в рамках 

Міжнародного Пакту про громадянські і політичні права, учасницею якого є Україна. МПГПП, стаття 

6. 

22 (Дослідження МГП, МКЧХ), Правило 153 

23 Римський статут Міжнародного кримінального суду, стаття 25. 
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