
 

 

З Росії з любов'ю: насильницькі зникнення та створення “республік” на 

окупованій ЗС РФ території  

 

З початку нової хвилі збройної агресії Російської Федерації 24 лютого 2022 року та 

встановлення окупаційного режиму на території континентальної України почала 

з’являтися інформація про насильницькі зникнення журналістів, політиків та активістів 

на підконтрольних РФ територіях. Судячи з націленості окупаційної влади саме на ці 

три категорії осіб, метою насильницьких зникнень є придушення спротиву населення 

окупованих територій та створення нових керованих псевдо-республік, аналогів так 

званих “ДНР” та “ЛНР”. 

Ще до початку вторгнення РФ до України, США оприлюднили розвідувальні дані про 

те, що Російська Федерація планує атаки проти політиків, активістів та російських 

дисидентів після вторгнення в Україну. Як зазначалося, такі атаки, «які в попередніх 

російських операціях передбачали цілеспрямовані вбивства, насильницькі викрадення, 

застосування катувань, ймовірно, будуть спрямовані на тих, хто виступає проти дій 

Росії».1 

В цій довідці зафіксована інформація про відомі на сьогодні насильницькі зникнення та 

інші форми атак проти активістів, політиків та журналістів. Щодня з’являється нова 

інформація про згадані тут випадки насильницьких зникнень та нові кейси. 

Створення “республік” 

З 2-го березня 2022 року представники збройних сил РФ на території населених пунктів 

Херсонської області намагаються створити так звану “ХНР” (абревіатура для 

Херсонської народної республіки). Такий проєкт вимагає: 1) схиляння влади в населених 

пунктах області до співпраці з окупаційними військами; 2) призначення нових 

керівників з числа місцевих мешканців та 3) придушення будь-якого інакодумства, яке 

протистоїть подібним планам.  

Задля підготовки ґрунту для останнього, актом окупаційної влади встановлюються 

обмеження пов’язані зі свободою слова та свободою пересування, а також ним 

визначається, що “... в разі порушення … правил, особи будуть затримуватися, 

притягуватися до суворої відповідальності та передаватися до органів військового 

                                                
1 Russia Planning Post-Invasion Arrest and Assassination Campaign in Ukraine, U.S. Officials Say, available at: 

https://foreignpolicy.com/2022/02/18/russia-ukraine-arrest-assassination-invasion/  
Secretary Antony J. Blinken on Russia’s Threat to Peace and Security at the UN Security Council, published 

February 17 2022, available at:https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-on-russias-threat-to-peace-and-

security-at-the-un-security-council/  

https://foreignpolicy.com/2022/02/18/russia-ukraine-arrest-assassination-invasion/
https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-on-russias-threat-to-peace-and-security-at-the-un-security-council/
https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-on-russias-threat-to-peace-and-security-at-the-un-security-council/


 

 

правопорядку”.2 Таким чином, будь-які вияви громадянської позиції, незгоди з 

адміністративними рішеннями держави-окупанта, проголошуються незаконними  

Робота зі схиляння місцевих мешканців очолити окупаційні адміністрації добре 

ілюструє приклад Каховки, де, схоже, було обрано громадянина України Володимира 

Леонтьєва для зайняття посади чи то коменданта, чи то «виконувача обов’язків голови 

адміністрації». За інформацією місцевого активіста Андрія Калова, Володимир Леонтьєв 

та ще один місцевий житель Віталій Єфименко (як вважається ним є член місцевих 

злочинних угруповань на прізвисько Єфім), заходили до міської ради Каховки після її 

захоплення військовослужбовцями ЗС РФ. Дещо згодом, джерела місцевих ЗМІ в 

Каховській міській раді підтвердили співпрацю Володимира Леонтьєва та Єфіма з 

окупаційними силами та їх присутність в будівлі міської ради після її захоплення.3 

Віталій Єфименко зокрема, за інформацією Андрія Калова, “пообіцяв розправи над 

проукраїнськими місцевими мешканцями“.  

                                                
2 Пост омбудсмана в соціальній мережі Facebook , 13 March at 02:14 available 

at:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=501495704665040&set=a.244521147029165&type=3&eid=ARD

XZoyHZU0BvLTkbIur-

dnY5u3bWldpOJPI5iYgQs3QYWbbAc5KUZtXtO5LugApE5Uw48vKE8ypSpGn&__xts__[0]=68.ARAmgDct

F0rhWa_4rdD1F4N-FQDV8NG7FmgTII9E_UzmGaSz2bwLoxtpoISLESA61YbMBYArkeHKnyV5sa-

mGhGLDs-O13QtdRIZ4Ycit7dPA0HVoxl3odzuPcGWsQ2-

hbbDeOQAC2gkQS9p3eiPYKkRfyPgMOScS8KwNE55tQMprBvrjWos6mzV5-pU2RoP-

fVeGCp1N_B_wdXxyfw5B6r7q8WC_-

7CSUXq2ReXr_fz2ZOT9hsstBNecMrmKzLF1X3abuO3NX7QJUZFeKL-

wvqm6D_AC7vnfDMhF17VZS72H6NMr3w  
3Типовий “бендерівець”. Що відомо про нового “гауляйтера” Нової Каховки, March 10, available at: 

https://eprostir.org/2022/03/10/shcho-vidomo-pro-novoho-hauliaitera-novoi-kakhovky-i-kakhovky/  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=501495704665040&set=a.244521147029165&type=3&eid=ARDXZoyHZU0BvLTkbIur-dnY5u3bWldpOJPI5iYgQs3QYWbbAc5KUZtXtO5LugApE5Uw48vKE8ypSpGn&__xts__%5B0%5D=68.ARAmgDctF0rhWa_4rdD1F4N-FQDV8NG7FmgTII9E_UzmGaSz2bwLoxtpoISLESA61YbMBYArkeHKnyV5sa-mGhGLDs-O13QtdRIZ4Ycit7dPA0HVoxl3odzuPcGWsQ2-hbbDeOQAC2gkQS9p3eiPYKkRfyPgMOScS8KwNE55tQMprBvrjWos6mzV5-pU2RoP-fVeGCp1N_B_wdXxyfw5B6r7q8WC_-7CSUXq2ReXr_fz2ZOT9hsstBNecMrmKzLF1X3abuO3NX7QJUZFeKL-wvqm6D_AC7vnfDMhF17VZS72H6NMr3w
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=501495704665040&set=a.244521147029165&type=3&eid=ARDXZoyHZU0BvLTkbIur-dnY5u3bWldpOJPI5iYgQs3QYWbbAc5KUZtXtO5LugApE5Uw48vKE8ypSpGn&__xts__%5B0%5D=68.ARAmgDctF0rhWa_4rdD1F4N-FQDV8NG7FmgTII9E_UzmGaSz2bwLoxtpoISLESA61YbMBYArkeHKnyV5sa-mGhGLDs-O13QtdRIZ4Ycit7dPA0HVoxl3odzuPcGWsQ2-hbbDeOQAC2gkQS9p3eiPYKkRfyPgMOScS8KwNE55tQMprBvrjWos6mzV5-pU2RoP-fVeGCp1N_B_wdXxyfw5B6r7q8WC_-7CSUXq2ReXr_fz2ZOT9hsstBNecMrmKzLF1X3abuO3NX7QJUZFeKL-wvqm6D_AC7vnfDMhF17VZS72H6NMr3w
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=501495704665040&set=a.244521147029165&type=3&eid=ARDXZoyHZU0BvLTkbIur-dnY5u3bWldpOJPI5iYgQs3QYWbbAc5KUZtXtO5LugApE5Uw48vKE8ypSpGn&__xts__%5B0%5D=68.ARAmgDctF0rhWa_4rdD1F4N-FQDV8NG7FmgTII9E_UzmGaSz2bwLoxtpoISLESA61YbMBYArkeHKnyV5sa-mGhGLDs-O13QtdRIZ4Ycit7dPA0HVoxl3odzuPcGWsQ2-hbbDeOQAC2gkQS9p3eiPYKkRfyPgMOScS8KwNE55tQMprBvrjWos6mzV5-pU2RoP-fVeGCp1N_B_wdXxyfw5B6r7q8WC_-7CSUXq2ReXr_fz2ZOT9hsstBNecMrmKzLF1X3abuO3NX7QJUZFeKL-wvqm6D_AC7vnfDMhF17VZS72H6NMr3w
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=501495704665040&set=a.244521147029165&type=3&eid=ARDXZoyHZU0BvLTkbIur-dnY5u3bWldpOJPI5iYgQs3QYWbbAc5KUZtXtO5LugApE5Uw48vKE8ypSpGn&__xts__%5B0%5D=68.ARAmgDctF0rhWa_4rdD1F4N-FQDV8NG7FmgTII9E_UzmGaSz2bwLoxtpoISLESA61YbMBYArkeHKnyV5sa-mGhGLDs-O13QtdRIZ4Ycit7dPA0HVoxl3odzuPcGWsQ2-hbbDeOQAC2gkQS9p3eiPYKkRfyPgMOScS8KwNE55tQMprBvrjWos6mzV5-pU2RoP-fVeGCp1N_B_wdXxyfw5B6r7q8WC_-7CSUXq2ReXr_fz2ZOT9hsstBNecMrmKzLF1X3abuO3NX7QJUZFeKL-wvqm6D_AC7vnfDMhF17VZS72H6NMr3w
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=501495704665040&set=a.244521147029165&type=3&eid=ARDXZoyHZU0BvLTkbIur-dnY5u3bWldpOJPI5iYgQs3QYWbbAc5KUZtXtO5LugApE5Uw48vKE8ypSpGn&__xts__%5B0%5D=68.ARAmgDctF0rhWa_4rdD1F4N-FQDV8NG7FmgTII9E_UzmGaSz2bwLoxtpoISLESA61YbMBYArkeHKnyV5sa-mGhGLDs-O13QtdRIZ4Ycit7dPA0HVoxl3odzuPcGWsQ2-hbbDeOQAC2gkQS9p3eiPYKkRfyPgMOScS8KwNE55tQMprBvrjWos6mzV5-pU2RoP-fVeGCp1N_B_wdXxyfw5B6r7q8WC_-7CSUXq2ReXr_fz2ZOT9hsstBNecMrmKzLF1X3abuO3NX7QJUZFeKL-wvqm6D_AC7vnfDMhF17VZS72H6NMr3w
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=501495704665040&set=a.244521147029165&type=3&eid=ARDXZoyHZU0BvLTkbIur-dnY5u3bWldpOJPI5iYgQs3QYWbbAc5KUZtXtO5LugApE5Uw48vKE8ypSpGn&__xts__%5B0%5D=68.ARAmgDctF0rhWa_4rdD1F4N-FQDV8NG7FmgTII9E_UzmGaSz2bwLoxtpoISLESA61YbMBYArkeHKnyV5sa-mGhGLDs-O13QtdRIZ4Ycit7dPA0HVoxl3odzuPcGWsQ2-hbbDeOQAC2gkQS9p3eiPYKkRfyPgMOScS8KwNE55tQMprBvrjWos6mzV5-pU2RoP-fVeGCp1N_B_wdXxyfw5B6r7q8WC_-7CSUXq2ReXr_fz2ZOT9hsstBNecMrmKzLF1X3abuO3NX7QJUZFeKL-wvqm6D_AC7vnfDMhF17VZS72H6NMr3w
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=501495704665040&set=a.244521147029165&type=3&eid=ARDXZoyHZU0BvLTkbIur-dnY5u3bWldpOJPI5iYgQs3QYWbbAc5KUZtXtO5LugApE5Uw48vKE8ypSpGn&__xts__%5B0%5D=68.ARAmgDctF0rhWa_4rdD1F4N-FQDV8NG7FmgTII9E_UzmGaSz2bwLoxtpoISLESA61YbMBYArkeHKnyV5sa-mGhGLDs-O13QtdRIZ4Ycit7dPA0HVoxl3odzuPcGWsQ2-hbbDeOQAC2gkQS9p3eiPYKkRfyPgMOScS8KwNE55tQMprBvrjWos6mzV5-pU2RoP-fVeGCp1N_B_wdXxyfw5B6r7q8WC_-7CSUXq2ReXr_fz2ZOT9hsstBNecMrmKzLF1X3abuO3NX7QJUZFeKL-wvqm6D_AC7vnfDMhF17VZS72H6NMr3w
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=501495704665040&set=a.244521147029165&type=3&eid=ARDXZoyHZU0BvLTkbIur-dnY5u3bWldpOJPI5iYgQs3QYWbbAc5KUZtXtO5LugApE5Uw48vKE8ypSpGn&__xts__%5B0%5D=68.ARAmgDctF0rhWa_4rdD1F4N-FQDV8NG7FmgTII9E_UzmGaSz2bwLoxtpoISLESA61YbMBYArkeHKnyV5sa-mGhGLDs-O13QtdRIZ4Ycit7dPA0HVoxl3odzuPcGWsQ2-hbbDeOQAC2gkQS9p3eiPYKkRfyPgMOScS8KwNE55tQMprBvrjWos6mzV5-pU2RoP-fVeGCp1N_B_wdXxyfw5B6r7q8WC_-7CSUXq2ReXr_fz2ZOT9hsstBNecMrmKzLF1X3abuO3NX7QJUZFeKL-wvqm6D_AC7vnfDMhF17VZS72H6NMr3w
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=501495704665040&set=a.244521147029165&type=3&eid=ARDXZoyHZU0BvLTkbIur-dnY5u3bWldpOJPI5iYgQs3QYWbbAc5KUZtXtO5LugApE5Uw48vKE8ypSpGn&__xts__%5B0%5D=68.ARAmgDctF0rhWa_4rdD1F4N-FQDV8NG7FmgTII9E_UzmGaSz2bwLoxtpoISLESA61YbMBYArkeHKnyV5sa-mGhGLDs-O13QtdRIZ4Ycit7dPA0HVoxl3odzuPcGWsQ2-hbbDeOQAC2gkQS9p3eiPYKkRfyPgMOScS8KwNE55tQMprBvrjWos6mzV5-pU2RoP-fVeGCp1N_B_wdXxyfw5B6r7q8WC_-7CSUXq2ReXr_fz2ZOT9hsstBNecMrmKzLF1X3abuO3NX7QJUZFeKL-wvqm6D_AC7vnfDMhF17VZS72H6NMr3w
https://eprostir.org/2022/03/10/shcho-vidomo-pro-novoho-hauliaitera-novoi-kakhovky-i-kakhovky/


 

 

 

 

розпорядження “військового коменданта Херсонської народної республіки” 



 

 

 

фото зі сторінки О.Батуріна в соціальній мережі Facebook про “військового коменданта 

Херсонської народної республіки” 

Третьою складової, необхідної для реалізації сценарію по встановленню бутафорних 

республік на окупованих українських територіях, є примушення до співпраці діючих 

представників влади. В цьому напрямку публічно відомо лише про один випадок явного 

переходу на бік Російської Федерації – це випадок з Галиною Данильченко у Мелітополі. 

Будучи депутаткою Мелітопольської міської ради вона погодилася стати так званою 

виконувачкою обов’язків мера та почала ретранслювати російську державну 

пропаганду. Варто відмітити у цьому зв’язку, що міжнародне гуманітарне прав, 

застосовне до окупації, передбачає співпрацю місцевих органів влади держави з 



 

 

державою-окупантом. Втім, Російська Федерація демонструє свою незацікавленість в 

налагодженні тимчасової співпраці з існуючими і легітимними органами влади. 

Натомість, вона послідовно намагається їх замістити власноруч створеними органами 

без будь-якої легітимності чи врахування попереднього волевиявлення місцевих громад. 

Для якнайшвидшої реалізація проєкту зі створення так званої «ХНР» представники РФ 

вдаються до залякувань та насильницьких зникнень. Ці методи мають дозволити їм 

досягти відразу дві ключові мети, про які йшлося вище: придушення інакодумства та 

схиляння місцевої влади до співпраці на умовах окупаційної держави. Далі розглянемо 

відомі випадки насильницьких зникнень в різних регіонах України, що наразі 

знаходяться під окупацією РФ. 

Зниклі особи 

В довідці описані лиш деякі випадки насильницьких зникнень, які мали місце на 

територіях тимчасово підконтрольних військовослужбовцям Збройним Силам 

Російської Федерації. Інформація про насильницькі зникнення подається тут в 

хронологічному порядку починається з 9-го березня 2022 року.  

1. Володимир Тюрін, керівник військово-цивільної адміністрації. У Луганській 

області 4 березня військовослужбовці РФ викрали заступника керівника 

Щастинської міської ВЦА Володимира Тюріна.4 На момент складання довідки 

його доля невідома. Методи викрадення схожі з тими що застосовувалися до мера 

Мелітополя. Військовослужбовці ЗС РФ одягали мішок на голову Тюріна та 

вивезли в невідомому напрямку. 

2. Олександр Федюнін, працівник військкомату. Олександр був першим, про 

чиє викрадення представниками правоохоронних органів РФ стало публічно 

відомо. 8 березня 2022 року на ютуб-каналі Rus Criminal опублікували відео5 із 

затриманим чоловіком у Херсоні. Чоловік на відео назвався Олександром 

Федюніним. Місцевий херсонський журналіст згодом підтвердив, що це справді 

Федюнін, працівник місцевого військкомату. Відео опубліковано під назвою 

“Russian special services detained a ukrodeversant in Kherson”. Примітно що сам 

канал Rus Criminal було створено 12 серпня 2016 року і здебільшого опубліковані 

на ньому відео присвячені діяльності правоохоронних органів РФ. У 

представників окупаційної влади було декілька версій хто такий Олександр 

Федюнін. Перша версія була озвучена у відео, тут він згадується як начальник 

групи цивільно-військового співробітництва військової частини А7053, це 124 

                                                
4 Пост в соціальній мережі Facebook,published March 17 2022, at 11:00, available at 

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/137205428818849  
5 Russian special services detained a ukrodeversant in Kherson, published march 8 2022, available at: 

https://www.youtube.com/watch?v=ylkE3JvekM8  

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/137205428818849
https://www.youtube.com/watch?v=ylkE3JvekM8


 

 

окрема бригада територіальної оборони Херсонської області. На відео Федюніна 

запитують російською мовою про причину його затримання. Той пояснює 

хатримання тим, що «намагався зняти розтяжки біля будівлі “Скіфія”». Після 

цього автор відео перепитує, що це за будівля. Звідси можливо зробити висновок 

особа яка проводить допит не місцева. У Херсоні, напевно, більшість місцевих 

жителів знають про телеканал «Скіфія», який мовив майже три десятиліття. Про 

замінування будівлі телеканалу стало відомо ще 3 березня після його захоплення 

російськими військовослужбовцями . 

 

стоп-кадр з відео допиту 

 



 

 

Згодом версія затримання Федюніна у російської пропаганди змінилася. 9 

березня о 12:33 в російськомовному ЗМІ “SM News” було опубліковано статтю 

під назвою “В Херсоне задержанный начгруппы ГВС ВСУ передал РФ списки 

всех своих подельников”. В ній є два ключових момента: 1) за версією 

журналістів з “...посиланням на джерела в правоохоронних органах” затримання 

та допит провели представники так званного “херсонського народного 

ополчення”; 2) представники бутафорної республіки отримали списки з іменами 

402 українських військовослужбовців від затриманого Федюніна і “... тепер ніхто 

не піде безкарним”.6 

Ще одна версію подій опублікували в російському ЗМІ «Комсомольска правда» 

в той самий день що і попередня публікація, але о 21:20. У викладі видання 

Федюнін “..самостійно поставив розтяжку та повинен був організувати 

терористичний акт під час мітингів, щоб київська влада могла звинуватити 

російських військовослужбовців в теракті проти місцевих жителів”. До того ж 

фото, які по суті є скріншотами з того самого відео з допиту, підписані начебто 

вони зроблені представниками т.зв “народної міліції ДНР”.7 

В публікаціях “SM News” та “Комсомольскій правді” різняться дати наче б то 

планованого теракту. В першому видані стверджують що “теракт” планувався на 

6 березня, а в “КП” йде мова про 8 березня. Однак, обидва видання мають одну 

спільну тезу, яка підтверджує міркування місцевих жителів Херсонської області, 

представники правоохоронних органів РФ отримали списки осіб, які ймовірно 

можуть стати жертвами насильницьких зникнень. Подальша доля Олександра 

Федюніна невідома. 

3. Сергій Кричук, активіст. 9 березня в Запорізькій області військовослужбовці 

Збройних Сил РФ викрали активіста Кричука Сергія Сергійовича. Він їхав разом 

із сім’єю на автомобілі, з якого звучала пісня «Байрактар». Подальша доля 

чоловіка після затримання невідома.8 

4. Лейла Ібрагімова, депутатка. 10 березня військові викрали депутатку 

Запорізької обласної ради Лейлу Ібрагімову, яка на той час перебувала у 

                                                
6 В Херсоне задержанный начгруппы ГВС ВСУ передал РФ списки всех своих подельников, published 

March 9 2022 at 12:33, available at: https://sm.news/gotovivshij-terakt-v-xersone-major-vsu-slil-spisok-

komandovaniya-brigady-teroborony-56509/  
7 Украинские военные оставляют в городах арсеналы для провокаций диверсантов, published March 9 

2022 at 21:20, available at: 

https://www.kp.ru/daily/27374/4556327/   
8 У Мелітополі російські солдати викрали учасника мітингу проти окупації, published 10 March 2022 at 

16:03, available at:https://hromadske.radio/news/2022/03/10/u-melitopoli-rosiys-ki-soldaty-vykraly-uchasnyka-

mitynhu-proty-okupatsii  

https://sm.news/gotovivshij-terakt-v-xersone-major-vsu-slil-spisok-komandovaniya-brigady-teroborony-56509/
https://sm.news/gotovivshij-terakt-v-xersone-major-vsu-slil-spisok-komandovaniya-brigady-teroborony-56509/
https://www.kp.ru/daily/27374/4556327/
https://hromadske.radio/news/2022/03/10/u-melitopoli-rosiys-ki-soldaty-vykraly-uchasnyka-mitynhu-proty-okupatsii
https://hromadske.radio/news/2022/03/10/u-melitopoli-rosiys-ki-soldaty-vykraly-uchasnyka-mitynhu-proty-okupatsii


 

 

власному будинку. Її вивезли в невідомому напрямку. Наприкінці того ж дня її 

відпустили.9 

5. Іван Федоров, міський голова. 11 березня військовослужбовці ЗС РФ викрали 

мера міста Мелітополь Івана Федорова з приміщення гуманітарного штабу.10 14го 

березня, стало відомо що Федоров знаходився в тимчасово окупованій 

Луганській області. Затримання проводили представники так званої “МДБ 

ЛНР”.11 В день затримання близько 10 осіб увійшли до кабінету Федорова, одягли 

мішок на голову та вивели йому з приміщення.12 Так звана «прокуратура ЛНР» 

висунула проти Федорова звинувачення в фінансуванні тероризму та злочинах 

терористичної спрямованості. 16 березня Федорова було звільнено.13  

6. Андрій Соловей, футбольний вболівальник. 11 березня було затримано лідера 

ультрас футбольної команди «Кристал» (Херсон) Андрія Солов’я. Представники 

російської окупаційної влади вдерлися в будинок футбольного фаната, без 

пояснень вивели його в домашньому одязі на вулицю та відвезли у невідомому 

напрямку. З того часу Соловей на зв'язок зі своїми родичами та знайомими не 

виходив.14 

7. Леонід Кондрацький, активіст. 11 березня було викрадено Леоніда 

Кондрацького. Він займався організацією місцевої самооборони та був присутнім 

на мітингах проти окупаційної влади. Працював разом з іншим місцевим 

активістом Сергієм Цигіпою над створенням територіальної оборони Херсону. 

Про обставини зникнення майже нічого невідомо. В ході надходженням 

інформації довідка буде оновлюватися. 

8. Вікторія Рощина, журналістка. 11-12 березня було втрачено зв’язок з 

журналісткою hromadske Вікторією Рощиною. 18 березня стало відомо, що її 

затримали представники ФСБ РФ. З того часу її місцезнаходження залишалося 

                                                
9Мери, депутати та учасники мітингів: люди, яких викрали російські військові, available at: 
https://primorka.city/articles/198795/meri-deputati-ta-uchasniki-mitingiv-lyudi-yakih-vikrali-rosijski-vijskovi-  
10Відео підтвердження викрадення окупантами мера міста Мелітополь, published at March 11 2022, 

available at: https://www.youtube.com/watch?v=WIbybE9MmA0  
11Телеграм-канал блога "Рупор Тоталитарной Пропаганды", published March 11 2022 at04:58, available at: 

https://t.me/boris_rozhin/31015  
12Надели пакет на голову и увезли - как похищали мелитопольского мэра, published March 11 

2022 at 16:58, available at: https://www.mv.org.ua/news/264329-nadeli_paket_na_golovu_i_uvezli_-

_kak_pohishali_melitopolskogo_mera.html  
13Офіційний Telegram-канал української служби Радіо Свобода, published March 16 2022 at 05:45, 

available at: https://t.me/svoboda_radio/6914  
14 У Херсоні російські окупанти викрадають людей: днями прийшли за ультрасом "Кристала", published 

March 14 2022, available at: 

https://most.ks.ua/news/url/u_hersoni_rosijski_okupanti_vikradajut_ljudej_dnjami_prijshli_za_ultrasom_kristal

a  

https://primorka.city/articles/198795/meri-deputati-ta-uchasniki-mitingiv-lyudi-yakih-vikrali-rosijski-vijskovi-
https://www.youtube.com/watch?v=WIbybE9MmA0
https://t.me/boris_rozhin/31015
https://www.mv.org.ua/news/264329-nadeli_paket_na_golovu_i_uvezli_-_kak_pohishali_melitopolskogo_mera.html
https://www.mv.org.ua/news/264329-nadeli_paket_na_golovu_i_uvezli_-_kak_pohishali_melitopolskogo_mera.html
https://t.me/svoboda_radio/6914
https://most.ks.ua/news/url/u_hersoni_rosijski_okupanti_vikradajut_ljudej_dnjami_prijshli_za_ultrasom_kristala
https://most.ks.ua/news/url/u_hersoni_rosijski_okupanti_vikradajut_ljudej_dnjami_prijshli_za_ultrasom_kristala


 

 

невідомим. Після публікації про життя тимчасово окупованого Енергодара, 

Вікторія збиралась відвідати Маріуполь для того щоб показати життя 

окупованого міста. Від колег Вікторії відомо, що 11 березня вона виїхала з 

Запоріжжя до Маріуполя. Наступного дня, як колеги Вікторії довідалися від 

свідків, вона потрапила до окупованого Бердянська, а уже 15 березня її затримали 

представники правоохоронних органів РФ.15 

9. Ольга Гайсумова, активістка. 12 березня було викрадено координаторку 

мітингів проти окупації в Мелітополі, голову ГО “Свідоме товариство 

Мелитополя” Ольгу Гайсумову. Інцидент трапився після післязавершення 

мітингу. Подальша доля жінки невідома.16 

10. Олег Батурін, журналіст. 12 березня зник журналіст Олег Батурін. Своїй 

дружині він сказав що йде на коротку зустріч із знайомим. Телефон він залишив 

вдома. Однак до дому він так і не повернувся. Інформації про те хто затримав 

Олега, на яких підставах та де його утримують, дружина та колеги не мали. В 

місцевих чатах, очевидці повідомляють що близько 16:50 біля автостанції 

помітили російських військових. При цьому у Каховці на постійній основі немає 

російських військових, зате окуповано сусіднє місто Нова Каховка.17 Це звісно 

не є доказом причетності військовослужбовці ЗС РФ до викрадення журналіста, 

але вказує на наявність можливості в останніх його здійснити. 

20 березня 2022 року Батуріна було звільнено окупаційною владою з місця 

позбавлення волі. За 8 днів перебування під вартою, провів майже без їжі та води, 

отримував погрози та зазнавав побиття. Весь час перебування під вартою, 

журналіст сидів з низько нахиленою або покритою головою щоб унеможливити 

впізнання представників окупаційної влади.18  

                                                
15 Журналистка hromadske Виктория Рощина предположительно находится в плену у российских 

оккупантов, published March 18 2022 at 16:24, available at:  

https://hromadske.ua/ru/posts/zhurnalistka-hromadske-viktoriya-roshina-predpolozhitelno-nahoditsya-v-plenu-

u-rossijskih-okkupantov  
16У Мелітополі на мітингу проти окупантів викрали активістку Гайсумову, published March 12 2022, at 

11:29, available at: https://lb.ua/society/2022/03/12/509162_melitopoli_mitingu_proti.html  
17Прокуратура розслідує викрадення херсонського журналіста Олега Батуріна як воєнний злочин, 

published March 13 2022, availbale: https://investigator.org.ua/ua/news-2/240723/  
18 пост Ольги Перепелиці в соціальній мережі Facebook, published 20 March 2022 at 04:52, available at: 

https://www.facebook.com/100002043268644/posts/5083703281707730/  

https://hromadske.ua/ru/posts/zhurnalistka-hromadske-viktoriya-roshina-predpolozhitelno-nahoditsya-v-plenu-u-rossijskih-okkupantov
https://hromadske.ua/ru/posts/zhurnalistka-hromadske-viktoriya-roshina-predpolozhitelno-nahoditsya-v-plenu-u-rossijskih-okkupantov
https://lb.ua/society/2022/03/12/509162_melitopoli_mitingu_proti.html
https://investigator.org.ua/ua/news-2/240723/
https://www.facebook.com/100002043268644/posts/5083703281707730/


 

 

 

фото з соціальної мережі Facebook О.Батурина 

11. Сергій Цигіпа, активіст. Ще одним потерпілим від насильницьких зникнень є 

Сергій Цигіпа, ветеран АТО, журналіст та керівник ГО «Каховський плацдарм». 

Він зник 12 березня 2022 року. Сергій брав участь у проукраїнському мітингу 

проти окупаційної влади та її намагань створити так звану “Херсонську народну 

республіку”.19 Ще до викрадення Цигіпа припускав, що за ним стежать 

правоохоронні органи РФ. Так, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook за 

декілька днів до викрадення він написав: “друзі! Не шукайте більше в мережі. 

Мене зі вчорашнього вечора розшукують рашистські контрики. Кого потрібно, я 

вас сам знайду. Все буде Україна!”. Пост було написано 8-го березня 2022 року.20 

 

                                                
19 “Нова Каховка – це Україна!” Ще одне місто на Херсонщині долучилось до акції супротиву російській 

окупації, published March 6 2022 available at: https://kherson.ipc.org.ua/uk/2022/03/nova-kahovka-tse-

ukrayina-shhe-odne-misto-na-hersonshhyni-doluchylos-do-aktsiyi-proty-rosijskoyi-okupatsiyi/  
20У Каховці російські окупанти вдерлися в будинок місцевої активістки, published 08.03.2022 available at: 

https://eprostir.org/2022/03/08/u-kakhovtsi-rosiiski-okupanty-vderlysia-v-budynok-mistsevoi-aktyvistky/  

https://kherson.ipc.org.ua/uk/2022/03/nova-kahovka-tse-ukrayina-shhe-odne-misto-na-hersonshhyni-doluchylos-do-aktsiyi-proty-rosijskoyi-okupatsiyi/
https://kherson.ipc.org.ua/uk/2022/03/nova-kahovka-tse-ukrayina-shhe-odne-misto-na-hersonshhyni-doluchylos-do-aktsiyi-proty-rosijskoyi-okupatsiyi/
https://eprostir.org/2022/03/08/u-kakhovtsi-rosiiski-okupanty-vderlysia-v-budynok-mistsevoi-aktyvistky/


 

 

 

фото С. Цигіпи 

Як зазначає дружина Цигіпи, її чоловік вийшов разом з собакою, якого згодом 

жінка знайшла біля місцевого виконкому, близько 9-ї ранку для того щоб 

віднести ліки та їжу для мами дружини.21 Після того він не виходив на зв’язок. 

Згодом до дружини Цигіпи почали телефонувати люди та розповідати, що вони 

бачили її чоловіка на блокпості. З їх слів, Сергія тримали на ньому дуже довго.22 

Що відбулося після цього наразі не відомо. Представники окупаційної влади 

повідомили дружині Цигіти, що ані його, ані Олега Батуріна в Новій Каховці нема 

та не було і що таких як вони везуть одразу в Херсон. На питання де саме вони 

знаходяться в Херсоні, відповіді отримати не вдалося.  

Сестра журналіста Батуріна повідомила, що представники окупаційної влади її 

завірили, що з її братом (Батуріним) та Цигіпою «все гаразд, вони живі, 

нагодовані, в них є, що пити і їм не сумно”. Родичам навіть дозволили передати 

передачу.23 

12. Сергій Прийма, голова райради. 13 березня російські військові викрали голову 

Мелітопольської районної ради Сергія Прийму. О 7:30 до нього додому прийшли 

з обшуком представники окупаційних сил. Після обшуку його відвезли в 

невідомому напрямку. Обшук проводили 8 чоловік. Під час нього з дому забрали 

                                                
21 https://www.facebook.com/tsyhipa/posts/5668060013220600  
22 «Люди просто зникають» в окупованих військами Росії містах півдня України, published March 15 

2022 at 13:37, available at: 

https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-viyna-khersonshchyna-znyknennya-lyudey/31753840.html  
23 Сім’ї викраденого журналіста з Каховки Батуріна сказали, коли його відпустять, published March 16 at 

22:06, available at: https://www.radiosvoboda.org/a/news-kakhovka-khersonshchyna-zhurnalist-

baturyn/31756608.html  

https://www.facebook.com/tsyhipa/posts/5668060013220600
https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-viyna-khersonshchyna-znyknennya-lyudey/31753840.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-kakhovka-khersonshchyna-zhurnalist-baturyn/31756608.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-kakhovka-khersonshchyna-zhurnalist-baturyn/31756608.html


 

 

документи, всі мобільні пристрої та почали вимагати паролі до них. Подальша 

доля чоловіка невідома.24 

13. Євген Матвєєв, міський голова. 13 березня о 8.30 було затримано25 мера 

Дніпрорудного Євгена Матвєєва. Зранку він поїхав на блокпост що знаходиться 

на виїзді з міста на перехресті доріг на Дніпрорудне, Балки, Орлянка та Веселе.26 

Ймовірною причиною насильницького зникнення є проукраїнська позиція мера. 

На виборах мера у 2020 році він висувався від ОПЗЖ (українська політична 

партія, Опозиційна платформа - За життя), а після початку російської агресії він 

зайняв проукраїнську позицію і 27 лютого приєднався до інших людей, які 

перегородили шлях російським танкам.27 За словами місцевої мешканки, після 

викрадення міського голови у середмісті була помічена його автівка. 

Військовослужбовці РФ розмалювали її своєю символікою та використовують 

для власних потреб28. 

14. Giga_mo, блогерка. 14 березня блогерка в Херсоні вела стрім з соціальної мережі 

Tik-tok, вона підійшла до військових збройних сил РФ та почала ставити їм 

питання, називаючи їх “орками”. Один з військовослужбовців РФ запропонував 

підійти до вантажівки де стояли інші військовослужбовці, дівчина намагалась 

втекти, її затримали та повезли в невідомому напрямку.29 Наразі особа дівчини 

невідома. Персональна сторінка дівчини в соціальній мережі TikTok: 

                                                
24В Мелитополе похитили главу районного совета, published March 13 2022 at 11:40, available at: 

https://ria-m.tv/news/280208/v_melitopole_pohitili_esche_odnogo_rukovoditelya.html  
25Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, пост всоціальній мережі Facebook, 

published March 13 2022 at 01:15, available: 

https://www.facebook.com/StratcomCentreUA/posts/306897228176931  
26Окупанти викрали мера міста Дніпрорудного, published March 13 2022, available at: 

https://forpost.media/vijna/okupanty-vykraly-mera-mista-dniprorudnoho.html  
27Відео зупинки російської техніки, available at: https://t.me/dvvideo/246  
28"Залякують, що влада змінилася", — місцева жителька Дніпрорудного про ситуацію в місті,published 

March 15 2022 at 16:50, available at: https://suspilne.media/217852-zalakuut-so-vlada-zminilasa-misceva-

zitelka-dniprorudnogo-pro-situaciu-v-misti/  
29 Затримання блогерки у Херсоні, published March 14 2022, available at: https://youtu.be/wuFT67lKmdY  

https://ria-m.tv/news/280208/v_melitopole_pohitili_esche_odnogo_rukovoditelya.html
https://www.facebook.com/StratcomCentreUA/posts/306897228176931
https://forpost.media/vijna/okupanty-vykraly-mera-mista-dniprorudnoho.html
https://t.me/dvvideo/246
https://suspilne.media/217852-zalakuut-so-vlada-zminilasa-misceva-zitelka-dniprorudnogo-pro-situaciu-v-misti/
https://suspilne.media/217852-zalakuut-so-vlada-zminilasa-misceva-zitelka-dniprorudnogo-pro-situaciu-v-misti/
https://youtu.be/wuFT67lKmdY


 

 

https://www.tiktok.com/@giga_mo?lang=ru-RU 

 

скрін зі сторінки в соціальній мережі TikTok 

 

фото зниклої блогерки 

15. Олег Николаєв, священик. 14го березня військовослужбовцями ЗС РФ в 

Бердянську було викрадено Олега Николаєва. Зранку того дня будинок 

священика оточили люди з автоматами, провели обшук, після якого арештували 

отця Олега та вивезли у невідомому напрямку. Дружині з особливими потребами 

Юлії, яка має орфанну хворобу і постійно потребує терапії, наказали не виходити 

з дому30. 

                                                
30 Пост запорізька єпархія Православної Церкви України в соціальній мережі Facebook, published March 

14 2022 at 02:13, available at 

https://www.facebook.com/pcu.zp.eparchy/posts/5310180895680067?__cft__[0]=AZWjlxZLlLBjDjYB6w7E6

PR61b7JysWZ91IO4G2FVprlD4uSpeGicC7lp940SLRxsPS-

https://www.tiktok.com/@giga_mo?lang=ru-RU
https://www.facebook.com/pcu.zp.eparchy/posts/5310180895680067?__cft__%5B0%5D=AZWjlxZLlLBjDjYB6w7E6PR61b7JysWZ91IO4G2FVprlD4uSpeGicC7lp940SLRxsPS-66ZzgklSngGFBwsCKfCaPKtNlqRXGgPgo6oePU0IJZ9hn1jGwJqr34sJzDBOP_yBSbrKSPFR5fpMfF8eo0J3&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/pcu.zp.eparchy/posts/5310180895680067?__cft__%5B0%5D=AZWjlxZLlLBjDjYB6w7E6PR61b7JysWZ91IO4G2FVprlD4uSpeGicC7lp940SLRxsPS-66ZzgklSngGFBwsCKfCaPKtNlqRXGgPgo6oePU0IJZ9hn1jGwJqr34sJzDBOP_yBSbrKSPFR5fpMfF8eo0J3&__tn__=%2CO%2CP-R


 

 

 

погрози які надходили родині Николаєва 

 

                                                
66ZzgklSngGFBwsCKfCaPKtNlqRXGgPgo6oePU0IJZ9hn1jGwJqr34sJzDBOP_yBSbrKSPFR5fpMfF8eo0J3

&__tn__=%2CO%2CP-R  

https://www.facebook.com/pcu.zp.eparchy/posts/5310180895680067?__cft__%5B0%5D=AZWjlxZLlLBjDjYB6w7E6PR61b7JysWZ91IO4G2FVprlD4uSpeGicC7lp940SLRxsPS-66ZzgklSngGFBwsCKfCaPKtNlqRXGgPgo6oePU0IJZ9hn1jGwJqr34sJzDBOP_yBSbrKSPFR5fpMfF8eo0J3&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/pcu.zp.eparchy/posts/5310180895680067?__cft__%5B0%5D=AZWjlxZLlLBjDjYB6w7E6PR61b7JysWZ91IO4G2FVprlD4uSpeGicC7lp940SLRxsPS-66ZzgklSngGFBwsCKfCaPKtNlqRXGgPgo6oePU0IJZ9hn1jGwJqr34sJzDBOP_yBSbrKSPFR5fpMfF8eo0J3&__tn__=%2CO%2CP-R


 

 

Перед затриманням Николаєву надходили погрози щодо нього та його дружини31. 

Згодом, того ж дня, його відпустили32. На телеграм-каналах, які підтримують збройну 

агресію РФ проти України, було опубліковано відео33 з позначкою #Эксклюзив. На відео 

священик Николаєв закликає військовослужбовців ЗСУ скласти зброю та повернутися 

до сімей. Відео було опубліковане 16-го березня, хоча на той час Никлаєв уже був на 

свободі, в той час як самого священика затримали тільки на одну добу 14-го березня. 

 

                                                
31 В окупованому Бердянську родині священника ПЦУ Олега Ніколаєва погрожують убивством, 

published February 28 2022 at 12:16, avaible at: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3415719-svaseniku-

pcu-v-berdansku-zagrozue-smertelna-nebezpeka.html  
32Пост Я.Мищенко в соціальній мережі Facebook published March 14 2022 at 08:11, available at: 

https://www.facebook.com/lanagmailcom/posts/5416748721687616?__cft__[0]=AZUV3-

gMfXtZU0gxBO32RytrzOIj3bg7odirfdA7Mxp3jEf06W-9-

MgyZt9jFIddC5jBHk6HqoD5kBfp794tEVxoVCpkee9SlnhHOoktap4Y6XOIITzdMbyXeJqlKcmgrq8&__tn__=

%2CO%2CP-R  
33Телеграм канал Неофициальный БеZсоноV, published March 16 2022 at 05:09, available at: 

https://t.me/neoficialniybezsonov/8957  

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3415719-svaseniku-pcu-v-berdansku-zagrozue-smertelna-nebezpeka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3415719-svaseniku-pcu-v-berdansku-zagrozue-smertelna-nebezpeka.html
https://www.facebook.com/lanagmailcom/posts/5416748721687616?__cft__%5B0%5D=AZUV3-gMfXtZU0gxBO32RytrzOIj3bg7odirfdA7Mxp3jEf06W-9-MgyZt9jFIddC5jBHk6HqoD5kBfp794tEVxoVCpkee9SlnhHOoktap4Y6XOIITzdMbyXeJqlKcmgrq8&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/lanagmailcom/posts/5416748721687616?__cft__%5B0%5D=AZUV3-gMfXtZU0gxBO32RytrzOIj3bg7odirfdA7Mxp3jEf06W-9-MgyZt9jFIddC5jBHk6HqoD5kBfp794tEVxoVCpkee9SlnhHOoktap4Y6XOIITzdMbyXeJqlKcmgrq8&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/lanagmailcom/posts/5416748721687616?__cft__%5B0%5D=AZUV3-gMfXtZU0gxBO32RytrzOIj3bg7odirfdA7Mxp3jEf06W-9-MgyZt9jFIddC5jBHk6HqoD5kBfp794tEVxoVCpkee9SlnhHOoktap4Y6XOIITzdMbyXeJqlKcmgrq8&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/lanagmailcom/posts/5416748721687616?__cft__%5B0%5D=AZUV3-gMfXtZU0gxBO32RytrzOIj3bg7odirfdA7Mxp3jEf06W-9-MgyZt9jFIddC5jBHk6HqoD5kBfp794tEVxoVCpkee9SlnhHOoktap4Y6XOIITzdMbyXeJqlKcmgrq8&__tn__=%2CO%2CP-R
https://t.me/neoficialniybezsonov/8957


 

 

 

скріншот допису в Телеграм каналі 

16. Максим Негров, активіст. 15 березня, було викрадено Максима Негрова, 

директора ТОВ "Таврійський парк" та члена політичної партії "Європейська 

партія України", що проживав в місті Херсоні. Про зникнення повідомив його 

друг на свої сторінці в соціальній мережі. Він зазначив що Негрова схопили 

військовослужбовці ЗС РФ та вивезли в невідомому напрямку. Ситуація 

погіршується тим, що Негров нещодавно серйозно хворів, а відсутність належної 

медичної допомоги може поставити під ризик його здоров’я та життя.34  

17. Віталій Шевченко, активіст. 15 березня було викрадено Віталія Шевченко та 

кількох інших осіб. Шевченко був організатором про-українських мітингів, які 

                                                
34 Пост В.Синявського в соціальній мережі Facebool, published March 17 2022, available at: 

https://www.facebook.com/syniavskyi.valerii/posts/5412086728842353  

https://www.facebook.com/syniavskyi.valerii/posts/5412086728842353


 

 

відбувались в попередні дні в Запоріжжі. В деяких ЗМІ вказується, що до 

викрадення причетна Росгвардія.35 

18. Сергій Славов, родич депутатки. 15 березня було викрадено Сергія Славова, 

чоловіка депутатки Запорізької обласної ради Ірини Славової. Як зазначила 

депутатка на своїй сторінці в соціальні мережі Facebook: «...Зрозуміло, що 

приходили за мною. Але, я встигла доїхати у безпечне місце. Чоловік не 

причетний до моєї діяльності, до різних справ, які зацікавлять тих, хто його 

забирав… Всі акаунти зараз його включені, розумію чого, шукають докази». 

Пізніше чоловіка відпустили додому та Ірина Славова видалила після цього 

допис про викрадення. На момент складання довідки, згадування про допис де 

зазначається що її чоловіка було викрадено лишається тільки у ЗМІ.36 

19. Олександр Яковлєв, міський голова. 16 березня, військовослужбовці Збройних 

Сил РФ викрали мера міста Скадовська Олександра Яковлєва.37 Цього ж дня мера 

відпустили. Після цього він висловив сподівання що відпустять і інших 

затриманих осіб.38  

20. Юрій Палюх, секретар міськради. Разом з мером Скадовська, 16 березня 

представники Збройних Сил РФ викрали й Юрія Палюха, секретаря місцевої 

міськради. Попри те, що мера міста Олександра Яковлєва відпустили в той самий 

день, Ю. Палюх продовжує залишатися затриманим. 

21. Дмитро Васильєв, секретар об’єднаної територіальної громади. 16 березня 

було викрадено секретаря Ради Новокаховської об’єднаної територіальної 

громади Васильєва Дмитра В’ячеславовича. За словами свідків Васильєва 

утримують в будівлі ізолятора тимчасового тримання39, який окупаційна влада 

використовує як військову комендатуру. За повідомленнями тих самих свідків, 

до Васильєва застосовуються тортури для того щоб він змінив своє ставлення до 

представників окупаційної влади.40 

                                                
35 Російські військові викрали активіста у Бердянську, published March 15 2022 at 18:47, available at: 

https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/15/7331640/  
36У Мелітополі депутатка облради повідомила, що викрали її чоловіка, published March 15 2022 at10:56, 

available at: https://suspilne.media/amp/217636-u-melitopoli-vikrali-colovika-deputatki-oblradi-irini-slavovoi/  
37 Пост А.Костюченко в соціальній мережі Facebook published 17 March 02:16, available at 

:https://www.facebook.com/kostyuchenka/posts/7152339894837625  
38 Пост О. Яковлєва в соціальній мережі Facebook, published March 15 2022 at 23:41, available at: 

https://www.facebook.com/YakovlievOleksandr/videos/666218654695608/  
39 Секретаря Новокаховської міськради посадили у підвал,published March 18 2022 at 17:44, available at: 

https://novakahovka.city/articles/199547/sekretarya-novokahovskoi-miskradi-posadili-u-pidval-  
40Пост Васильєвої Л.в соціальній мережі Facebook, published March 18 2022 at 16:44, available at: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5067611169962766&id=100001417987122  

https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/15/7331640/
https://suspilne.media/amp/217636-u-melitopoli-vikrali-colovika-deputatki-oblradi-irini-slavovoi/
https://www.facebook.com/kostyuchenka/posts/7152339894837625
https://www.facebook.com/YakovlievOleksandr/videos/666218654695608/
https://novakahovka.city/articles/199547/sekretarya-novokahovskoi-miskradi-posadili-u-pidval-
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5067611169962766&id=100001417987122


 

 

22. Віктор Терещенко, міський голова. В Харківській області 17 березня на 

робочому місці затримали мера Великобурлуцької громади Віктора Терещенка. 

Його утримують у місцевому райвідділі поліції.41  

На жаль, точну кількість осіб які зазнали насильницьких зникнення на території де діють 

підконтрольні РФ незаконні збройні формування так званих “ДНР” та “ЛНР”, 

встановити дуже складно. Про викрадення чи зникнення цивільних осіб на цих 

територіях інформації обмаль.42 Існує ймовірність, що для тих осіб, які зазнали 

насильницьких зникнень на території де діють підконтрольні РФ незаконні збройні 

формування так званих “ДНР” та “ЛНР” ризики для життя полонених значно вищі ніж 

на територіях, тимчасово окупованих регулярними частинами ЗС РФ. Ці ризики 

пов’язані з наступними чинниками:  

1)  з 2014 року на тимчасово непідконтрольних Уряду України територіях Російська 

Федерація за допомогою кадрових співробітників розвідувальних та 

правоохоронних органів РФ, колишніх співробітників правоохоронних органів 

України, які перейшли на бік так званих “республік” створювали “систему 

органів безпеки” за зразком радянської правоохоронної системи 1937 року. 

2) з 2014 року на території так званих “республік” створювалась мережа місць 

позбавлення волі, яку умовно можна розділити на: офіційні та неофіційні (такі як 

спеціальна база так званого “Міністерства державної безпеки ДНР” по вул. 

Світлого шляху, 3, більш відома як “Ізоляція”). Якщо отримати інформацію про 

затриману особу, яка знаходиться в “офіційних” установах виконання покарань 

(тобто будівлях тюрем, які функціонували до створення «республік»), ще часом 

вдається, то інформацію про осіб, які утримуються в місцях подібних до 

“Ізоляції” отримати в більшості випадків неможливо. 

3) з новим витком ескалації збройного конфлікту в Україні, інформація про 

цивільних осіб, які були затримані правоохоронними органами РФ або 

“правоохоронцями республік” обмаль. 

4) відповідно, представники так званих “республік” можуть відчувати безкарність 

та відсутність будь якого контролю за їх діяльністю, що, безперечно, створює 

сприятливі умови для насильницьких зникнень. 

Виконавці які можуть бути причетні до насильницьких зникнень 

                                                
41 У Харківській області окупанти викрали селищного голову Великобурлуцької громади, published 

March 17 2022 at 18:39, available at: https://news.liga.net/ua/politics/news/v-harkovskoy-oblasti-okkupanty-

vykrali-poselkovogo-glavu-velikoburlukskoy-gromady  
42 Пленных группировок «ЛДНР» агитируют воевать против Украины – правозащитники., published 16 

March 2022 at 16:24, available at: https://www.radiosvoboda.org/a/donetsk-plenn-voyna/31754126.html  

https://news.liga.net/ua/politics/news/v-harkovskoy-oblasti-okkupanty-vykrali-poselkovogo-glavu-velikoburlukskoy-gromady
https://news.liga.net/ua/politics/news/v-harkovskoy-oblasti-okkupanty-vykrali-poselkovogo-glavu-velikoburlukskoy-gromady
https://www.radiosvoboda.org/a/donetsk-plenn-voyna/31754126.html


 

 

Як зазначає депутат Херсонської обласної ради від “Європейської Солідарності” Сергій 

Хлань, “...периметр [Херсону] контролюють військові ЗС РФ, а безпосередньо до 

Херсону заїхали цивільні [представники Російської Федерації] та представники 

Росгвардії для підтримки окупаційної адміністрації на територіях підконтрольних 

військовослужбовцям ЗС РФ. Більшість серед росгвардійців, які знаходяться на 

території Херсонської області, [складають] колишні співробітники українського 

спеціального підрозділу міліції “Беркут”, які перейшли на бік РФ після Революції 

Гідності”43.  

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим відзначає, що за 

інформацією його джерел “переважно людей [на нещодавно окупованих територіях] 

затримують або на ворожих блокпостах, або окупанти з’являються за місцем 

проживання». Так, на встановлених окупантами блок-постах перевіряють телефони та 

машини. Якщо у військовослужбовцям чи росгвардійцям на блокпостах не подобається 

щось у машині, телефоні, чи в спілкуванні громадян, то їх затримують. Окрім того, 

деяких людей шукають за їх домашніми адресами. Це стосується переважно учасників 

АТО/ООС, українських правоохоронців та представників кримськотатарської 

спільноти. При цьому, приміром, мародери окупантів не цікавлять, їх незаконній 

діяльності не перешкоджають44.  

Подекуди РФ може навіть направляти військових в населенні пункти, які не 

перебувають під контролем російських військ. Так, медіа “Мост” повідомило про те, що 

в село Лазурне Скадовського району Херсонської області заїхала військова колонна, 

щоб затримати за місцем проживання співробітника СБУ. Його вдома не виявили, але 

пограбували будинок.45 

З інформацією херсонського журналіста Костянтина Риженко, який сам переховується 

від окупаційної влади у окупованому місті, у розпорядженні військовослужбовців РФ є 

списки держслужбовців, громадських діячів, активістів та цивільних осіб, які 

допомагають Збройним Силам України.46 За даними журналіста, війська збройних сил 

                                                
43"Военные держат Херсон по периметру, а город контролирует Росгвардия". Депутат Сергей Хлань о 

российских военных в захваченной области,published March 12 2022 at 21:11, available at: 

https://www.currenttime.tv/a/rossiiskie-voennye-v-khersone/31749937.html  
44 Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, Ситуація по незаконному 

затриманню громадян України в тимчасово окупованих районах Херсонщини, published March 11 at 

03:47 , available at: https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/posts/328851965955502  
45 На Херсонщині загарбники викрадають людей з домівок та затримують на блокпостах, published 

March 11 2022 at 19:38, available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3426913-na-hersonsini-zagarbniki-

vikradaut-ludej-z-domivok-ta-zatrimuut-na-blokpostah.html  
46Из Херсона, занятого войсками РФ, сообщают о задержаниях активистов, published 12 March 2022, 

available at: https://www.svoboda.org/a/iz-hersona-zanyatogo-voyskami-rf-soobschayut-o-zaderzhaniyah-

aktivistov/31749996.html  

https://www.currenttime.tv/a/rossiiskie-voennye-v-khersone/31749937.html
https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/posts/328851965955502
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3426913-na-hersonsini-zagarbniki-vikradaut-ludej-z-domivok-ta-zatrimuut-na-blokpostah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3426913-na-hersonsini-zagarbniki-vikradaut-ludej-z-domivok-ta-zatrimuut-na-blokpostah.html
https://www.svoboda.org/a/iz-hersona-zanyatogo-voyskami-rf-soobschayut-o-zaderzhaniyah-aktivistov/31749996.html
https://www.svoboda.org/a/iz-hersona-zanyatogo-voyskami-rf-soobschayut-o-zaderzhaniyah-aktivistov/31749996.html


 

 

РФ зайняли СІЗО для утримання там тих, кого їм вдається затримати, а в Новій Каховці 

взагалі облаштовують стихійні місця несвободи в гаражах, підвалах тощо.47 

Окрім збройних сил РФ в окупованих українських місцях присутні також представники 

Росгвардії (тобто представників правоохоронних органів РФ), про що є як свідчення 

очевидців так і відеозаписи.48 

Також окупаційна влада залучила до підтримки окупаційного режиму співробітників 

ФСБ49 та частину місцевого населення, яка начебто потерпала від дій правоохоронних 

органів України. Про присутність представників ФСБ на окупованих територіях 

повідомляли різноманітні ЗМІ. Окрім того, причетність службовців ФСБ до 

насильницьких зникнень підтверджують фото та відеоматеріалами, наприклад від 

Галини Захарченко, до якої рано вранці 8 березня вдерлися представники ФСБ. Про це 

вона повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці і виклала фотографії з камер 

відеоспостереження. 

 

 

                                                
47«Вже не вистачає місць у камерах». На Херсонщині військові РФ переслідують активістів та 

журналістів, published March 12 2022, available at: https://youtu.be/L07ezWJVa5A  
48Росгвардия взяла под охрану Каховскую ГЭС в Херсонской области, published March 16 2022, available 

at: https://www.youtube.com/watch?v=a7pgCHbRzuY  
49 Tweet userKherRadio / Радіо Хєрадіо @kherradio, published 11 March at, 11:21 PM available at: 

https://twitter.com/i/status/1502243306964762624  

https://youtu.be/L07ezWJVa5A
https://www.youtube.com/watch?v=a7pgCHbRzuY
https://twitter.com/i/status/1502243306964762624


 

 

стоп-кадр з відеозапису Г. Захарченко  

Повідомлення на сторінці Захарченко в Facebook  

10-го та 11 березня 2022 представники ФСБ проводили обшуки, з проникненням до 

житла, мінімум у чотирьох квартирах. Це були помешкання проукраїнських активістів 

та членів патріотичних організацій. В одному з випадків, за словами очевидців, навіть 

застосовували вибухівку для підриву вхідних дверей50, ймовірно таким чином 

намагалися проникнути до житла представника Нацкорпусу (прим.-українська 

націоналістична партія) Микити Тютюнника.51 

Що ж до окремих представників місцевого населення, то у Херсоні Кирило Стремоусов 

(блогер та очільник так званого “комітету за мир та порятунок”, бутафорної організації, 

яку окупаційні сили  намагаються зобразити як перехідний легітимний орган влади у 

                                                
50ФСБ та росгвардія проводять обшуки у Херсоні, published March 11 2022, available at: 

https://tavriya.ks.ua/news/fsb-ta-rosgvardija-provodjat-obshuki-u-hersoni/  
51 На Херсонщині зникають проукраїнські активісти та журналісти, published March 13 2022 at 17:06, 

available at https://kavun.city/articles/198414/na-hersonschini-znikayut-proukrainski-aktivisti-ta-zhurnalisti  

https://tavriya.ks.ua/news/fsb-ta-rosgvardija-provodjat-obshuki-u-hersoni/
https://kavun.city/articles/198414/na-hersonschini-znikayut-proukrainski-aktivisti-ta-zhurnalisti


 

 

Херсонській області52) погрожує інакодумцям російським ув’язненням. "Усім, хто проти 

"руського міру", тобто патріотам, активістам, журналістам, тут небезпечно. Бо 

Стремоусов обіцяє зачистки й тюрми", – повідомила ІМІ одна з журналісток, що 

залишилися в обласному центрі. Зокрема, у своєму відеозверненні Стремоусов пообіцяв 

"перепис населення" і покарання для "тих, хто жив на гранти". «Фашистів гасили, 

будемо гасити в параші, у будь-якій ситуації. Фашисти, готуйтеся, з вами ніхто 

розмовляти тут не буде», — каже Стремоусов у опублікованому ним відео.53 

10 березня в телеграм-каналі проєкту «Інформаційний спротив» оприлюднили 

інформацію про можливий зв’язок Стремоусова з ФСБ.54 На підтвердження цього 

додали листування, яке нібито отримали хакери. За твердженням авторів, у переписці 

також брали участь співробітник ФСБ Валерій Солоха та колаборант із Херсона Віктор 

Яценко. Останній народився у Херсоні, певний час був «Міністром зв’язку ДНР», був 

оголошений СБУ в розшук. 

Крім підрозділів російських збройних сил, Росгвардії та ФСБ, у Херсонській області 

зафіксовано перебування співробітників поліції Краснодарського краю та тимчасово 

окупованого росіянами Криму, а також представників так званого «МДБ ЛНР».55 

                                                
52 Пост в групі “Херсонщина за день”, в соціальній мережі Facebook, published March 16 2022 at17:31, 

available at: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=394067122719086&id=100063474035056 

https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-rosiyska-okupatsiya-vlady-khersonshchyna/31759012.html  
53У Херсоні колаборанти погрожують українцям застінками published March ,04 2022, at 11:34 available 

at:https://imi.org.ua/news/u-hersoni-kolaboranty-pogrozhuyut-zhurnalistam-zastinkamy-i44188  
54 Взламана переписка, опублікована на Телеграм каналі Інформаційний спротив, available at: 

https://t.me/inform_resistance/133  
55 Окупанти завозять на Херсонщину поліцію з окупованого Криму та Краснодарського краю, published 

March 17 2022, available 

at:https://most.ks.ua/news/url/okupanti_zavozjat_na_hersonschinu_politsiju_z_okupovanogo_krimu_ta_krasnod

arskogo_kraju  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=394067122719086&id=100063474035056
https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-rosiyska-okupatsiya-vlady-khersonshchyna/31759012.html
https://imi.org.ua/news/u-hersoni-kolaboranty-pogrozhuyut-zhurnalistam-zastinkamy-i44188
https://t.me/inform_resistance/133
https://most.ks.ua/news/url/okupanti_zavozjat_na_hersonschinu_politsiju_z_okupovanogo_krimu_ta_krasnodarskogo_kraju
https://most.ks.ua/news/url/okupanti_zavozjat_na_hersonschinu_politsiju_z_okupovanogo_krimu_ta_krasnodarskogo_kraju

