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ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

19/05/22 – 01/06/22
Впродовж звітного періоду, російськи окупаційні сили
продовжили масовий грабунок та крадіжку зернових культур
на окупованих територіях. З’явились нові свідчення про
насильницьку депортацію місцевого населення з Маріуполя до
фільтраційних таборів, а з них до Росії. ЗС РФ продовжують
викрадати місцевих представників українського уряду та
цивільних з окупованих територій. З’явились нові
повідомлення про випадки сексуального насильства, тортур,
вбивств цивільних на де окупованих територіях Київської
області. ЗС РФ продовжують бомбардування цивільної
інфраструктури східних регіонів України, знищуючи цілі міста
та вбиваючи десятки цивільних осіб.
Впродовж звітного періоду, ми задокументували наступні
воєнні злочини та порушення міжнародного гуманітарного
права ,які вчинили військовослужбовці ЗС РФ: (1) Тортури та
навмисні вбивства; (2) Сексуальне насильство; (3) Атаки на
цивільні об’єкти; (4) Атаки на особливо захищені об’єкти; (5)
Перешкоджання надання гуманітарної допомоги та
евакуаційним зусиллям; (6) Фільтраційні табори та інші
випадки незаконного переміщення та позбавлення волі; (7)
Розграбування та експропріація власності; (8) Операції під
чужим прапором; (9) Взяття заручників та насильницькі
зникнення.1

1 The number of war crimes committed by Russian forces during the reporting period is not limited to those analysed in this report.
The total number is much higher. The cases that were included in this report were analysed as exemplary cases of war crimes and
breaches of international humanitarian law committed by Russia

1) ТОРТУРИ ТА НАВМИСНІ ВБИВСТВА
Міжнародне кримінальне право (далі в тексті—МКП) та міжнародне
гуманітарне право (далі в тексті— МГП) забороняють тортури та нелюдське
поводження з особами в незалежності від того чи ці особи цивільні або
військові.2 МКП та МГП так само забороняють робити цивільних об’єктами
нападу або їх вбивства.3 Ці два типи воєнних злочинів та порушення МГП
проаналізовані в доповіді в одному розділі.
В усіх проаналізованих випадках тортур в цьому розділі, жертви були
знайдені мертвими. Порушення заборони вбивства цивільних осіб, так
само як тортури та нелюдське поводження є серйозним порушенням МГП.4
Тортури та вбивства так само складають воєнні злочини та/або злочини
проти людяності.
Кількість загиблих мирних жителів, страчених військовослужбовцями ЗС
РФ під час окупації Київської області, зросла до 1,303; більшість з них були
застрелені. Офіс генерального прокурора, заявив що було ідентифіковано
російських солдатів і учасників «групи Вагнера», які катували і вбивали
цивільних осіб під час окупації Київської області. Журналістське
розслідування показало, що дев'ять беззбройних українських чоловіків
були страчені російськими солдатами під час окупації Київської області.
Російського солдата було засуджено українським судом за порушення
законів і звичаїв війни вперше з часів початку російського
повномасштабного вторгнення в Україну.

19/05/2022
Журналісти з «New York Times» представили надійні докази страти дев’яти беззбройних
українських чоловіків військовослужбовцями ЗС РФ 4 березня в Бучі, Київська область.

2 Rome Statute of the International Criminal Court of 1998, Article 7.1(f); Article 8.2(a)(ii); Geneva Convention (I) of 1949, Article 12(2);
Geneva Convention (II) of 1949, Article 12(2); Geneva Convention (III) of 1949, Article 17, Article 87, Article 89; Geneva Convention (IV) of
1949, Article 32; Rule 90 of the customary IHL.
3 Rome Statute of the International Criminal Court of 1998, Article 7.1(d); Article 8.2(a)(i); Geneva Convention (IV) of 1949, Article 32;
Additional Protocol (I) to the Geneva Conventions of 1977, Article 85 3(a).
4 Geneva Convention (I) of 1949, Article 50; Geneva Convention (II) of 1949, Article 51; Geneva Convention (IV) of 1949, Article 147.
5 Rome Statute of the International Criminal Court of 1998, Article 7.1(f); Article 8.2(a)(ii); Article 7.1(d); Article 8.2(a)(i).
6 New York Times, New Evidence Shows How Russian Soldiers Executed Men in Bucha, 19/05/22, available at:
https://www.nytimes.com/2022/05/19/world/europe/russia-bucha-ukraine-executions.html?
fbclid=IwAR3bcFkneqngLB7BkDj0TPIre8h4ioVxOhT4C8yKJWPKSiCpe41t9WD5PM

На фото військовослужбовці
РФ у Бучі ведуть українських
беззбройних чоловіків на
страту

23/05/2022
Українській суд приговорив Вадима Шишманова до пожиттєвого позбавлення волі
після того як було доведено що він порушив закони та звичаї війни. Шишмарин визнав
що він вбив беззбройного 62-х річного жителя Сумської області. Цей судовий розгляд
був першим, в якому військовослужбовця ЗС РФ було засуджено за воєнні злочини з 24
лютого 2022 року.7

24/05/2022
Офіс генерального прокурора, повідомив що ідентифіковано п’ятьох солдатів ЗС РФ та
трьох учасників «групи Вагнера»8 які катували та вбивали цивільних осіб та спалили
їхні домівки в окупованому Мотижині, Київська область.9

Тільки три з десяти жертв, які були згадані офісом прокурора, пережили тортури. В
березні 2022, ЗС РФ викрали родину з Мотижина, вони їх катували щоб отримати
інформацію про сили територіальної оборони. Під час «допиту» виконавці вистрелили в
ногу сину на очах у матері. Після того як російськи солдати не змогли отримати
інформації , вони застрелили сина в голову та катували чоловіка. Ціла сім’я померла
від багаточисельних вогнепальних поранень.10 Руки були зв’язані, а їхні тіла було
знайдено в братній могилі за межами населеного пункту.11
Ідентифіковані солдати ЗС РФ та найманці так само підозрюються у вбивстві двох
громадських активістів з українського ГО «Патріот», які були знайдені з
багаточисельними вогнепальними пораненнями та затримали двох волонтерів які
намагались доправити гуманітарну допомогу в Мотижин. Після допиту та тортур двох
волонтерів, підозрювані повели їх до лісу, наказали їм тікати та відкрили по ним вогонь.
Одного з волонтерів було застрелено в голову, іншого було поранено. Іншого чоловіка
було прив’язано до танспортного засобу ATV та він був вимушений пробігти кілометр.
Після допитів, погроз розправою та побиття його утримували в каналізаційній ямі. Інша
жертва, цивільна особа з населеного пункту, була смертельно поранена через те що
вона була одягна в одяг темного кольору. Її батько утримувався довгий час у в’язниці
на фермі, з зав’язаними очима та зв’язаними руками без їжі та води.12

26/05/2022
В Київській області, кількість загиблих цивільних осіб, страчених російськими
військами під час окупації області, зросла до 1,303, оскільки тіла продовжують
знаходити. Більшість жертв були застрелені.13

29/05/2022
В лісі в Вишгороді, Київська область, україньська поліція знайшла тіло мертвого
цивільного. Результатами поереднього розслідуввання встновлено: чоловік помер в
результаті побиття військовослужбовцями РФ.14

10 Facebook-сторінка Ірина Венедіктова, 24/05/22, available at: https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/
posts/395188032618871; Telegram-канал Служба безпеки країни, 24/05/22, available at: t.me/SBUkr/4327
11 Wall Street Journal, Execution of Village Mayor Becomes Symbol of Russian Brutality in Ukraine, 05/04/2022, available at:
https://w-ww.wsj.com/articles/execution-of-village-mayor-becomes-symbol-of-russian-brutality-in-ukraine-11649176611
12 Facebook-сторінка Офіс енерального прокурора країни, Вбивство старости села отижин та смертельні катування мирних
мешканців окупованої Київщини – встановлено п’ять військовослужбовців РФ та трьох «вагнерівців», 24 May 2022, available
at: https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/pfbid02dswRnaetC491E7hB1jjAenrhmynefLssLrGr61PXzvYRssJTBurKn6ENxCE5hw2ul
13 Telegram-канал ANDRII NEBYTOV, 26/05/22, available at: https://t.me/andrii_nebytov/65
14 Facebook-сторінка Поліція Київської області, 29/05/22, available at:
https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/379064247591231

2) СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО
Згвалтування та інші форми сексуального насильства становлять воєнний
злочин, злочин проти людяності та порушення МГП.15 Сексуальне
насильство також може бути частиною тортури чи нелюдського
поводження, що складає інший воєнний злочин та серйозне порушення
МГП.16

20/05/2022
Розслідування українського Міністерства внутрішніх справ, встановило 13 жертв
статевих злочинів, вчинених ЗС РФ в Київській області.17

30/05/2022
Офіс генерального прокурор України скерував до суду перші справи про згвалтування
проти військовослужбовців ЗС РФ. Разом з товарищем по службі, Михаїл Романов
згвалтував жінку, чоловіка якої вбили військовослужбовці ЗС РФ. Солдати гвалтували її
декілька разів, погрожуючи вчинити розправу над її дитиною.18

Біженка з Херсону, розповіла IPHR під час інтерв’ю, коли ЗС РФ окупували місто, 18-ти
річна донька її подруги пропала без вісти, а потім її тіло було знайдено зі слідами
зґвалтування.19

15 Rome Statute of the International Criminal Court of 1998, Article 7(1)(g); Article 8.2(b)(iv); Additional Protocol (I) to the Geneva
Conventions of 1977, Article 75(2)(b); Article 76(1); Article 77(1); Common Article 3(1)(c) of the 1949 Geneva Conventions; Geneva
Convention (IV) of 1949, Article 27; Rule 93 of the customary IHL.
16 For more information, see Amnesty Internationa, Rape And Sexual Violence Human Rights Law And Standards In The International
Criminal Court, Section 6, Acts Of Rape And Sexual Violence Causing Severe Pain And Suffering Must Be Charged As Torture,
available at: https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/07/ior530012011en.pdf
17 Facebook-сторінка ВС країни, За місяць роботи на Київщині спеціальна поліцейська мобільна група виявила 13 потерпіли
від сексуальних злочинів, вчинених окупантами рф, 20/05/2022, available at: https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/
posts/374187798070209
18 Facebook-сторінка Ірина Венедіктова, 30/05/22, available at: https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/pfbid036bdjGKTeUJx7PsnvQ2XyiDT1Btv93NgbULczfavTGyW6XNmJwibc3P5RNbwJes3dl
19 IPHR screening interview with witness #34.

3) НАПАДИ НА ЦИВІЛЬНІ ОБ’ЄКТИ
МГП та МКП забороняють обидві навмисні та невибіркові атаки на цивільне
населення та проти цивільних осіб ,які не беруть прямої участі в бойових
діях.20 Порушення цієї заборони впродовж міжнародного збройного
конфлікту складає воєнний злочин та порушенням МГП.
Впродовж звітного періоду, ми задокументували 3 атаки на цивільних, які
спричинил щонайменше дві смерті.

20/05/2022
Офіс генерального прокурора Укрваїни ідентифікував старшого лейтенанта Василя
Літвиненко/Литвиненко, російського офіцера, який командував і надав наказ його
підлеглим стріляти в беззбройних цивільних та вести вогонь по житловим будівлям в
Липівка, Київська область. Він керував 64 ОМСБр Motorized Rifle Brigade в 35
загальновійськовій армії in the 35th General Army. В результаті його наказів, щонайменше
одного цивільного було поранено. Пізніше, окупаційні сили розстріляли будинок з танку. В
результаті, цивільна особа померла. Розслідування по справі Литвиненко триває.21

23/05/2022
Російські солдати увірвалися в будинок працівника Запорізької АЕС та здійснили
кілька пострілів. Він був госпіталізований і станом на 23 травня 2022 року лікарі
боролися за його життя.22

30/05/2022
У Луганській області російські війська обстріляли евакуаційний автомобіль, Вбивши
французького журналіста.23

20 Rome Statute of the International Criminal Court of 1998, Article 8.2(b)(i), Article 8.2(b)(iv); Additional Protocol (I) to the Geneva
Conventions of 1977, Article 51
21 Facebook-сторінка Ірини Венедиктової, 20/05/2022, available at: https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/
pfbid02RPY-eU7JH7kLyNcrPdGHSjc1rjzA5yrWAKUzYJectHxcDQ66uYyBEyYbxeH29WR1El
22 НІАН, Ворвались в дом и расстреляли: в Энергодаре оккупанты напали на работника ЗАЭС, 23/05/2022, available at: https:/
www.unian.net/war/novosti-energodar-okkupanty-sovershili-napadenie-na-rabotnika-zaes-sergeya-shveca-novostivtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11838759.html
23 Twitter, Emmanuel Macron, 30/05/22, available at: https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1531280177992454146; Telegram
канал Сергій айдай/ Луганська ОДА (ОВА), 30/05/22, available at: t.me/luhanskaVTSA/3037

Фото з місця події Луганськ

31/05/2022
Російський снайпер, захоплений у Донецькій області, зізнався у отриманні наказів
вбивати цивільних осіб перед тим, як його направили до України.24
Біженка з Херсона розповіла IPHR в інтерв'ю, що російські снайпери були на дахах житлових
будинків у житловому мікрорайоні, де вона жила. Вони вбивали цивільних осіб, які
вигулювали своїх собак на вулицях.25
Ще один біженець з Херсона повідомив IPHR, що російські сили стріляли з гранатомета на 20
мирних жителів, які пішли на акцію протесту проти російської окупації в березні 2022 року.
Більшість цивільних було вбито.26

24 Telegram-канал Служба безпеки країни, Російські загарбники йдуть на війну, підписуючи згоду на вбивство цивільних,
available at: t.me/SBUkr/4358
25 IPHR screening interview with witness #34.
26 IPHR screening interview with witness #94.

3) НАПАДИ НА ЦИВІЛЬНІ ОБ’ЄКТИ
МКП та МГП встановлюють положення для загального захисту цивільних
об’єктів та цілих міст, сел, селищ, жител та будівель, які незахищені та які не
є військовим об’єктом. 27 Атаки, репресалії чи інші акти насильства проти
таких об’єктів в міжнародних конфліктах заборонені та складають воєнний
злочин і порушення МГП.
Міжнародне право забороняє невибіркові та навмисні напади на цивільних
та цивільні об’єкти. Заборона включає в себе атаки, які не спрямовані на
конкретну військову ціль; атаки, які використовують метод або засоби бою,
які не можуть бути спрямовані на конкретну військову ціль або чиї ефекти
не можуть бути обмежені і, таким чином, завдають ударів по військовим
цілям і цивільним особам або цивільним об'єктам без розрізнення;
бомбардування, яке розглядає як єдину військову мету ряд чітко
відокремлених і різних військових цілей, розташованих в місті, місті, селі
або в інших областях, що містять аналогічну концентрацію цивільних або
цивільних об'єктів; і напади, які можуть бути очікуваними, спричинять
випадкові втрати цивільного життя, травми цивільних осіб, пошкодження
цивільних об'єктів, або їх поєднання, які будуть надмірними по відношенню
до конкретних і прямих військових переваг, передбачених.28
Верховний комісар ООН з прав людини доповів що станом на 31 травня 2022 року
військовослужбовці ЗС РФ вбили більше 4000 цивільних осіб в Україні.29
Впродовж звітного періоду Росія продовжує безперервні обстріли та бомбардування
східних областей України, зокрема Харківської, Донецької та Луганської областей, а
також прицільні удари по інших регіонах України. У цьому розділі ми описали лише
найбільш сумнозвістні випадки нападів, які призвели до 45 смертей серед цивільних
осіб та масових руйнувань цивільної інфраструктури. Рубіжне, Луганська область, як
повідомляється, повністю знищена від російських артобстрілів. У окупованому Росією
Маріуполі Донецької області під уламками, що виникли внаслідок російських обстрілів
міста, було знайдено 270 рештків цивільних осіб. Маріуполь знаходиться на межі
гуманітарної катастрофи через велику кількість непохованих тіл, а стічна вода
затоплюючи вулиці та забруднюючи питну воду.30

27 Rome Statute of the International Criminal Court of 1998, Article 8.2(b)(ii),(v); Additional Protocol (I) to the Geneva Conventions of
1977, Article 52.
28 Additional Protocol (I) to the Geneva Conventions of 1977, Article 51.
29 United Nations, Ukraine: civilian casualty update 31 May 2022, 31/05/22, available at: https://www.ohchr.org/en/news/2022/05/
ukraine-civilian-casualty-update-31-may-2022
30 RFE/RL, «Загроза смертельних епідемій». Фахівці вказу ь на загострення гуманітарної кризи в аріуполі, 18/05/2022,
available at: https://www.reuters.com/world/europe/uk-says-mariupol-risk-cholera-outbreak-2022-06-10/; CNN, Mariupol at risk
of cholera outbreak as Russia struggles to provide basic services, says UK intelligence, 10/06/2022, available at:
https://edition.cnn.com/2022/06/10/europe/ukraine-mariupol-potential-cholera-outbreak-intl/index.html

19/05/2022
За інформацією місцевої влади Луганської області, внаслідок російського артобстрілу
Сєвєродонецька 18 травня 2022 року, було вбито трьох цивільних осіб; двоє поранених
та пошкоджено численні будинки. 17 травня 2022 року, рятувальники після ракетного
удару по житловому будинку в Бахмуті виявили тіла жінки і 2-річної дитини. Ще
четверо дітей були сильно поранені врезультаті нападу.31

20/05/2022
У Малині, Житомирська область, російський ракетний удар пошкодив близько 100
будинків і поранив трьох людей.32 Луганська місцева влада повідомила, що Рубіжне було
повністю знищено від російських артобстрілів. До вторгнення Росії там проживало понад
60 тисяч осіб, але зараз населення розподілене на тих, хто був евакуйований до
безпечних міст та іншими, яких насильно депортували до Росії, і небагатьма, що
залишаються, практично утримуються в заручниках з боку російських сил в Рубіжному.33

21/05/2022
В Донецькій області ЗС РФ обстріляли цивільну інфраструктуру: Лиман, Святогірськ,
Миколаївка та Авдіївка, загинули семеро цивільних осіб і ще десять отримали
поранення.34 Російський напад на Сєвєродонецьк знищив понад 60 будинків.35 Донецька
поліція повідомила, що ЗС РФ обстріляли 14 населених пунктів області, обстрілювали
мирних жителів з літаків, танків та важкої артилерії. У цій атаці загинуло троє мирних
жителів.36

31
32 Facebook-сторінка Олександр Ситайло, 20/05/22, available at: https://www.facebook.com/100007111728752/
videos/5128388970611800/; к раинская правда, итомирщина: ракетный удар по а лину задел 100 домов, три челове
ка ран ы, 20/05/22, available at: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/05/20/7347433/
33

34
35 Telegram-канал Сергій

айдай/ Луганська ОДА (ОВА), 21/05/22, available at: https://t.me/luhanskaVTSA/2783

36 Telegram-канал Новини поліції Донеччини, На Донеччині за добу росіяни обстріляли 14 населених пунктів, 21/05/2022,
available at: https://t.me/don_gunp/3845

22/05/2022
Миколаївська місцева влада повідомила, що станом на 22 травня 2022 року,
військовослужбовці ЗС РФ частково або повністю знищили 3,617 цивільних об'єктів в
Миколаївській області.37

24/05/2022
У Сєвєродонцю, триваючи артобстріли з боку ЗС РФ загинули чотири людини в
високоповерхівці, а окремим ударом по аміачному заводу «Азот» загинуло ще чотири
цивільні особи.38
У Маріуполі під завалами житлового будинку було виявлено 200 тіл загиблих. Місто
продовжує стикатись з проблемами поховання загиблих, оскільки МНС Росії залишило
Маріуполь після відмови місцевих жителів збирати загиблих. Окупаційні війська
забезпечують «офіційне» вільне перепоховання, якщо мешканці самостійно підвозять
тіло загиблого до імпровізованого моргу і стверджують, що тіло або було просто
знайдено мертвим, або вбито українською армією.39
Біженець з Маріуполя розповів IPHR під час інтерв'ю, що багато рештків загиблих мирних
жителів ледве покриті тонким шаром землі. Жахливий запах гниття. Маріуполь
стикається з справжньою гуманітарною катастрофою.40

Скріншот з відео, братні могили
в Маріуполі

37 Facebook-сторінка

иколаївська обласна державна адміністрація, 22/05/22, available at:

https://www.facebook.com/mykoda/posts/pfbid02SkHfmwP5zaJy4m9xWVJDCNQJM8hdj9aAkKctkjcT5RVCEHNPNFf82bK5bbYubAoSl
38 Telegram-канал НИАН - новости краины | война с Россией | новини країни | війна з Росією, 24/05/22, available at: https://t.me/
uniannet/56594; Telegram-канал Сергій айдай/ Луганська ОДА (ОВА), 24/05/22, available at: https://t.me/luhanska VTSA/2887
39 Telegram-канал Андрющенко Time, 24/05/22, available at: https://t.me/andriyshTime/1036
40 IPHR screening interview with witness #52.

26/05/2022
У Харкові ЗС РФ обстріляли три житлових мікрорайони, вбивши сім чоловік і
поранивши 17.41 В Донецькій області в наслідок атак ЗС РФ вбили п'ятьох цивільних
осіб.42 У Луганській області російські обстріли вбили чотирьох цивільних осіб в
Сіверодонецьку та одного в Комишевахє.43

27/05/2022
В Маріуполі було знайдено ще сімдесят тіл у продовжені розбору завалів цивільної
інфраструктури, зруйнованої російськими артобстрілами Маріуполя.44 Російські
авіаудари по житловим областям Донецької області знищили 94 цивільних об'єктів, у
тому числі 76 будинків, пожежну станцію, рекреаційний центр та 13 підприємств.45

28/05/2022
В Донецькій області, внаслідок атак з боку ЗС РФ було вбито 5 та поранено 4 цивільних
осіб.46

31/05/2022
Суд засудив двох російських військовослужбовців до 11 років і 6 місяців тюремного
ув'язнення за розстріл житлових будинках та цивільної інфраструктури в Харківській
області.47
Біженка з Маріуполя сказала IPHR, що вона працювала медсестрою в лікарні біля
басейну «Нептун», який використовувався як притулок для цивільних осіб. В кінці
березня російські сили обстріляли басейн та до неї надійшли звідти пацієнтів з
відірваними кінцівками.48

41 Telegram-канал Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА, 26/05/22, available at: https://t.me/synegubov/3294
42 Telegram-канал Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА), 25/05/22, available at: https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/3526
43 Ukrainska Pravda, Russians attempt to break through in Luhansk region: 5 killed, extensive damage, 27/05/22, available at: https://
www.pravda.com.ua/eng/news/2022/05/27/7348820/
44 Telegram-канал Андрющенко Time, 27/05/22, available at: t.me/andriyshTime/1092
45 Офіційний сайт Національної поліції, За добу росіяни зруйнували на Донеччині 94 цивільних об’єкти - є загиблі та поранен
і, 27/05/22, available at: https://www.npu.gov.ua/news/stoprussia/za-dobu-rosiyani-zrujnuvali-na-donechchini-94-czivilnixobjekti-je-zagibli-ta-poraneni/?fbclid=IwAR32GQ6fmhRJ4vNxaebEY35zxx-tHMoa4ulhS0xU4n7sWGgcCtqimrEssSY
46 Telegram-канал Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА), 27/05/22, available at: t.me/pavlokyrylenko_donoda/3531
47 НІАН, Били из " радов" по Харьковщине: двух военных РФ приговорили к 11,5 годам лишения свободы, available at:
https://www.unian.net/war/bili-iz-gradov-po-harkovshchine-dvuh-voennyh-rf-prigovorili-k-11-5-godam-lisheniya-svobodynovosti-harkova-11848707.html
48 IPHR screening interview with witness #114. See also Telegram-канал Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА), 16/03/22,
available at: https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/2655

)
Згідно з МКП та МГП, деякі цивільні об'єкти отримують особливу охорону завдяки своїй
гуманітарній важливості. До таких об'єктів належать, зокрема, культурні та релігійні
об'єкти. МКП також спеціально захищає будівлі які використовуються для освіти.49
Впродовж звітного періоду ЗС РФ атакували щонайменше сім спеціально захищених
об'єктів. Близько 300 сотен цивільних осіб ховались в школі та церкві від обстрілв з
боку російських окупаційних сил. Троє людей, що переховувались в школі, загинули при
нападі.

20/05/2022
ЗС РФ школу в Сєвєродонецьку, в якій ховались близько 200 цивільних осіб.
Щонайменше троє людей загинули під час артобстрілу. Артилерійський обстрвл з боку
ЗС РФ по культурному центрі в Лозовій поранив сім цивільних осіб, у тому числі 11-річну
дівчинку. У Святогірську Донецької області російські війська знищили музичну школу. 50

21/05/2022
у Богородичне Донецької області через обстріли з боку ЗС РФ було пошкоджено храм у
підвалі якого жили й укривалися близько 100 служителів церкви – монахині, монахи та
діти. Скит на честь ікони Божої Матері «всіх скорботних Радість» Святогірської лаври було
зруйновано.51

22/05/2022
Міністр культури та інформаційної політики України заявив, що станом на 22 травня 2022
року внаслідок атак з боку ЗС РФ, було пошкоджено та/або знищено понад 350 об'єктів
культури по всій країні.52

25/05/2022
у Дніпропетровській області російські авіаудари пошкодили дитячий садок і церкву53
49 Rome Statute of the International Criminal Court of 1998, Article 8.2(b) (ix). IHL does not
50 Telegram-канал Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА), 12/05/22, available at: https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/3470
51 Facebook-сторінка ВС країни, 21/05/22, available at: https://www.facebook.com/watch/?v=2106874589476968
52 Facebook-сторінка Олександр Ткаченко, 22/05/22, available at:
https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/5254169037983989
53 Telegram-канал Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА), 25/05/22, available at: t.me/
dnipropetrovskaODA/1013

31/05/2022
У місті Комишуваха Запорізької області російські авіаудари знищили 100-річну школу.54

5) ПЕРЕШКОДЖАННЯ НАДАННЯ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ТА ЕВАКУАЦІЙНИМ
ЗУСИЛЛЯМ
МГП та МКП мають спеціальні положення для забезпечення надання цивільному
населенню необхідної гуманітарної допомоги під час збройного конфлікту,
включаючи їжу, воду, а також медикаменти. Сторони міжнародного збройного
конфлікту зобов’язані дозволити та полегшити швидке та безперешкодне
проходження гуманітарних вантажів.55 Персонал, який перевозить і розподіляє
гуманітарні вантажі, також знаходиться під охороною МГП.56 Дії, що
перешкоджають гуманітарній допомозі становлять порушення МГП і можуть бути
складом воєнного злочину, а самк голодна смерть цивільних осіб.57
Крім того, МГП зобов'язує сторони конфлікту усунути цивільне населення, окремих
цивільних осіб та цивільних об'єктів під їх контролем з околиць військових
цілей.58 У осаджених або оточених районах сторони зобов'язані забезпечити
вивезення поранених, хворих, непрацездатних, а також осіб похилого віку, а
також дітей і породілль, а також забезпечити проходження служителів усіх
віросповідань, медичного персоналу, та медичного обладнання на їх шляху до
таких районів.59 Сторони конфлікту без зволікання вправі вживати всіх
можливих заходів для пошуку і збору поранених і хворих для забезпечення їх
адекватної опіки.60
Впродовж звітного періоду РФ неодноразово блокувала евакуацію 1000
цивільних автомобілів у Запорізькій області, а також евакуацію та гуманітарну
допомогу у Херсоні та Харківській області, а також обстріляли центр гуманітарної
допомоги у Лисичанську Луганської області.

54 НІАН, В Запорожской области на поселок два часа безостановочно сыпались российские снаряды: фото последствий атаки,
available at: https://www.unian.net/war/novosti-zaporozhskoy-oblasti-segodnya-na-poselok-dva-chasa-bezostanovochno-sypalisrossiyskie-snaryady-foto-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11850129.html
55 Rome Statute of the International Criminal Court of 1998, Article 8.2(b) (xxv); Geneva Convention (IV) of 1949, Article 23, 59; Additional
Protocol (I) to the Geneva Conventions of 1977, Article 70; Rule 55 of the customary IHL.
56 Additional Protocol (I) to the Geneva Conventions of 1977, Article 71.
57 Rome Statute of the International Criminal Court of 1998, Article 8.2(b) (xxv)
58 Additional Protocol (I) to the Geneva Conventions of 1977, Article 58; Rule 24 of the customary IHL.
59 Geneva Convention (IV) of 1949, Article 17.
60 Geneva Convention (IV) of 1949, Article 15.

19/05/2022
у Василівці Запорізької області російські окупаційні війська блокували евакуаційну
колону з близько 1000 цивільних автомобілів, які намагалися покинути окуповані
території. Їм не дозволялося ні повертатися туди, звідки вони приїхали, ні рухатися в
напрямку контрольованої Урядом України території.61 ЗС РФ дозволили їм вийхати тільки
ввечері 20 травня 2022.62 Пізніше начальник Запорізької обласної військової
адміністрації повідомив, що ЗС РФ часто блокують евакуаційні колони з сотень
автомобілів до п'яти днів у Василівці. Люди змушені залишатися в своїх машинах
протягом декількох днів і чекати, коли їм дозволять виїхати в жахливих умовах.63

21/05/2022
У Херсонській області ЗС РФ безперервно перешкоджають виїзду цивільних осіб з
окупованих територій; блокують доставку гуманітарної допомоги в тому числі
продовольства та медикаментів,64 а також відкривають вогонь по евакуаційних колонах.65

22/05/2022
ЗС РФ блокували евакуацію з Ізюму на контрольовану Урядом України територію, лише
дозволивши вихід з окупованих території через Росію.66

26/05/2022
ЗС РФ здійснили артилерійську атаку на Лисичанськ Луганської області, внаслідок якої
було пошкоджено центр гуманітарної допомоги.67

61 Ukrainska Pravda, Russians attempt to break through in Luhansk region: 5 killed, extensive damage, 19/05/22, available at: https://
www.pravda.com.ua/eng/news/2022/05/19/7347231/
62 Ukrainska Pravda, Russians attempt to break through in Luhansk region: 5 killed, extensive damage, 20/05/22, available at:
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/20/7347544/
63 Telegram-канал Запорізька обласна військова адміністрація, 29/05/22, available at: https://t.me/zoda_gov_ua/8394
64 Facebook-сторінка енеральний штаб ЗС / General Staff of the Armed Forces of Ukraine, Оперативна інформація станом
на 06.00 21.05.2022 щодо російського вторгнення, 20/05/2022, available at: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/
pfbid02-jny2sTMggUg44MmBDKfkx68yVZfzwsiv6KiRTjFp4TtmD3hZHkNnK661Gput366Jl
65 Facebook-сторінка Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South,” 19/05/2022, available at:
https://www.facebook.com/okPivden/videos/380099047407243/
66 Суспільне, вакуюватися з Ізюма досі неможливо, окупанти перекрили шлях — мер міста, 22/05/2022, available at: https://
suspilne.media/242090-okupanti-perekrili-dorogu-dla-evakuacii-z-izuma-na-pidkontrolnu-ukraini-teritoriu/
67 Telegram-канал Сергій

айдай/ Луганська ОДА (ОВА), 26/05/22, available at: https://t.me/luhanskaVTSA/2910

Двоє біженців з окупованої Херсона розповіли IPHR під час інтерв'ю, що російські
військовослужбовці не допускають поставок української гуманітарної допомоги до міста.
Відчувався гострий дефіцит ліків і практично не було способу купити їжу.68 За словами
біженця з Вовчанську, Харківська область, російські окупаційні війська не допускають
постачання української гуманітарної допомоги в місто.69

6) ФІЛЬТРАЦІЙНІ ТАБОРИ ТА ІНШІ ВИПАДКИ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА
ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
Згідно з IV Женевською конвенцією, цивільні особи можуть бути інтерновані або розміщені
в призначеному місці, якщо “безпека затримуючої влади робить її абсолютно необхідною”70
або, на окупованій території, з “імперативних причин безпеки”71, наприклад, якщо
інтерновані особи можуть серйозно зашкодати безпеці затримуючої сили за допомогою
таких засобів, як саботаж або шпигунство.72 Будь-які особи, заарештовані, затримані або
інтерновані за дії, пов'язані зі збройним конфліктом, повинні бути оперативно
поінформовані, мовою, яку вони розуміють, з причин, чому ці заходи були вжиті'.73
Будь-яка особа, інтернована або розміщена в призначеному місці проживання, має право
оскаржити це рішення і якщо рішення зберігається, щоб воно періодично переглядалося.74
Затримання, яке не відповідає зазначеним вище правилам, є “незаконним ув’язненням”,
яке є воєнним злочином та грубим порушенням МГП.75
Крім того, МКП та МГП забороняють примусове переміщення, депортацію або передачу
цивільного населення окупованої території на теріторію іншої держави. Порушення цих
норм є грубим порушенням МГП, а також воєнним злочином та/або злочином проти
людства.76
Впродовж звітного періоду, щонайменше 2800 жителів Маріуполя були насильницько
переміщенні до фільтраційних таборів. Щонайменше 175 осіб було депортовано з
фільтраційного табору в Безім’яне Донецької області до РФ.

68 IPHR screening interview with witness #36, 131.
69 IPHR screening interview with witness #129.
70 Geneva Convention (IV) of 1949, Article 42.
71 Geneva Convention (IV) of 1949, Article 78
72 ICTY, Delalić case, Judgment, para. 576.
73 Additional Protocol (I) to the Geneva Conventions of 1977, Article 75(3).
74 Geneva Convention (IV) of 1949, Article 43, 78.
75 Rome Statute of the International Criminal Court of 1998, Article 8(2)(b)(vii); Geneva Convention (IV) of 1949, Article 147; Rule 99 of
the customary IHL.
76 9 Rome Statute of the International Criminal Court of 1998, Article 7.1(d); Article 8.2(a)(vii); Geneva Convention (IV) of 1949, Article 49,
147; Rule 129 of customary IHL.

Перепустка для осіб, які пройшли фільтраційні заходи

19/05/2022
Станом на 19 травня 2022 року в фільтраційному таборі залишається затримана мешканка
Маріуполя Вікторія Обідіна, яка була захоплена російськими військовослужбовцями під
час евакуації цивільних осіб з металургійного заводу «Азовсталь». Під час евакуації вона
була розлучена зі своєю чотирирічною донькою Алісою. Її доньку доставили на
підконтрольну Уряду України територію. Стан Обідіної та точне місцезнаходження невідомі.77

21/05/2022
В Донецькій області ЗС РФ затримали 313 жителів Маріуполя в фільтраційному таборі в
Безім’яному та переміщені до РФ.78 Більше 70 осіб було депортовані в РФ з фільтраційного
табору в Нікольскому.

23/05/2022
ЗС РФ депортували 257 осіб з Маріуполя до фільтраційного табору в Безім’яному
Донецька область.79

27/05/2022
місцева влада м. Маріуполь доповіла про те що між 22 та 27 травня більше 2,800 жителів
було доправлено до фільтраційних таборів.80
77 країнська Правда, " вакуація не завершена!": українці закликають повернути маму 4-річній Алісі з полону РФ,
19/05/22, available at: https://life.pravda.com.ua/society/2022/05/19/248714/
78 Telegram-канал Андрющенко Time, 22/05/22, available at: https://t.me/andriyshTime/1010
79 Telegram-канал Андрющенко Time, 23/05/22, available at: https://t.me/andriyshTime/1033
80 Telegram-канал Андрющенко Time, 27/05/22, available at: t.me/andriyshTime/1099

7) РОЗГРАБУВАННЯ ТА ЕКСПРОПРІАЦІЯ ВЛАСНОСТІ
КП та
П захищає власність цивільних від розграбунку воюючими сторонами.
іжнародне право також забороняє надмірне зруйнування власності
(включаючи власність яка належить особі, колективна чи державна), яке не ви
правдано військовою необхідністю.82
Впродовж звітного періоду, стало відомо що ЗСР РФ розграбувало окуповані міста
Запорізької та Луганської областей. В окупованому Маріуполі Донецької області, ЗС РФ
вкрали медичне обладнання з лікарень ,а також тролейбуси. ЗС РФ продовжує крадіжку
українського зерна.

19/05/2022
Стало відомо що Єгипет розвернув російській корабель, який був навантажений
викраденим в Україні зерном.83
Державний департамент США звинуватив РФ в використанні їжі як зброї в Україні
тримаючи в «заручниках» поставками не тільки українцям, але мільйонам по всьому
світу.84

20/05/2022
Медичне обладнання, викрадене з лікарень №1 та №4 в Маріуполі, було представлено як
благодійну допомогу Донецькій клініці ім. Калініна, яку нібито надала 'Єдина Росія',
підтримана Кремлем політичній партія Росії.85 Через шість днів ЗС РФ представили
додаткове медичне обладнання від маріупольських лікарень до Донецького клініки ім.
Калініна.86

81 Rome Statute of the International Criminal Court of 1998, Article 8.2(b) (xvi); Geneva Convention (IV) of 1949, Article 33; Rule 52 of
customary IHL
82 Rome Statute of the International Criminal Court of 1998, Article 8.2(b) (xiii); Geneva Convention (I) of 1949, Article 50; Geneva
Convention (II) of 1949, Article 51; Geneva Convention (IV) of 1949, Article 53, Article 147; Rule 50 of customary IHL
83 краинская Правда, Кулеба поблагодарил гипет, что не взяли российское судно с краденым зерном, 19/05/22, available at:
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/05/19/7347208/
84 Reuters, Blinken accuses Russia of using food as a weapon in Ukraine, 20/05/2022, available at: https://www.reuters.com/world/
eu-rope/blinken-accuses-russia-using-food-weapon-ukraine-2022-05-19/
85 Суспільне, Викрадене з аріуполя медичне обладнання завезли в клініку Донецька, 20/05/2022, available at: https://
suspilne.-media/241869-vikradene-z-mariupola-medicne-obladnanna-zavezli-v-kliniku-donecka/
86 Суспільне, В клініку Донецька окупанти завезли хірургічне обладнання з аріупольської лікарні, 26/05/2022, available at:
https://suspilne.media/243480-v-kliniku-donecka-okupanti-zavezli-hirurgicne-obladnanna-z-mariupolskoi-likarni/

21/05/2022
Луганська місцева влада повідомила про масові пограбування російськими військами
окупованих міст Луганської області.87

22/05/2022
Запорізька обласна військова адміністрація повідомила, що ЗС РФ вкрали у цивільного
населення Василівка, в Бердянську вони захопили майно цивільних осіб, які відмовилися
співпрацювати і розділили його між російськими колабораціоністами.88

23/05/2022
Міський голова Попасної Луганської області повідомив, що російські окупаційні війська
розграбували будинки місцевих жителів Попаснянської громади, яких вони насильно
виселені зі своїх будинків.89
На нових супутникових знімках Maxar видно російські вантажні судна, що завантажуються
вкрадене українське зерно в окупованому Криму.90 Призначений Кремлем заступник
голови окупованої Херсонської області визнав, що планує і надалі експортувати вкрадене
українське зерно в Росію.91
Судно для завантаження зерна
тимчасово окупований Крим

87 Telegram-канал Сергія айдая / Луганська ОДА, Знищити, захопити, розмародерити, знущатися. росіяни намагаються
дорватися до сєвєродонецьких унітазів, після того як пожерли декоративну рибу в Рубіжному, 21/05/2022, available at: https://
t.me/serhiy_hayday/6629
88 Telegram-канал Запорізька обласна військова адміністрація, Ситуація щодо російського вторгнення станом на 22.05.2022
року (22:00), 22/05/2022, available at: https://t.me/zoda_gov_ua/8083
89 НІАН, Ситуация на Луганщине: оккупанты вывозят жителей Попаснянской общины и грабят их дома, 23/05/2022, available
at: https://www.unian.net/war/situaciya-na-luganshchine-okkupanty-vyvozyat-zhiteley-popasnyanskoy-obshchiny-i-grabyatih-doma-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11837868.html
90

26/05/2022
Журналісти з незалежного російського ЗМІ «Медіа зона», розробили мапу відслідковування
посилок з викраденими речами з України до різних частин РФ. Повідомляється що
військовослужбовці ЗС РФ відправили 58 тон награбованих товарів з України до різних
населених пунктів в РФ.92

29/05/2022
Вантажне судно під прапором РФ було завантажене українською сталлю в
Маріупольському порті. Корабель направлявся до Ростову та супроводжувався
війьськовими судами РФ.93

30/05/2022
В Маріуполі ЗС РФ украли 7 тролейбусів, які було пофарбовано в кольори РФ та
подаровано Донецьку.94
Відповідно до свідчень двох біженців з Мелітополя, Запорізька область, російські
окупаційні війська захопили Українську гуманітарну допомогу та товари місцевих
фермерів та розповсюджували їх серед цивільного населення як надані РФ.95

91 ТАСС, Херсонская область рассматривает перевалку зерна через порты Бердянска и ариуполя, 30/05/22, available at:
https://tass.ru/ekonomika/14769525?
utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
92 Mediazona, Самая полная карта мародеров. « едиазона» проследила, как военные за три месяца отправили от
границы с краиной 58 тонн посылок (и один «Орлан»), 26/05/22, available at: https://zona.media/article/2022/05/26/marauders
93 Telegram-канал Андрющенко Time, 29/05/22, available at: https://t.me/andriyshTime/1136
94 Telegram-канал Андрющенко Time, 30/05/22, available at: t.me/andriyshTime/1141
95 IPHR screening interview with witness #38; 58.

8) ОПЕРАЦІЇ ПІД ЧУЖИМ ПРАПОРОМ
МГП забороняє використовувати флаг військові емблеми, шеврони чи військову
форму воюючих сторін під час здійснення атак чи в якості щиту, переваги,
захисту чи задля проведення військової операції.96 Якщо атака під чужим
прапором спричинила смерть чи серйозні поранення, вона становить склад
воєнного злочину.97
Збройні сили України доповідали про три операції під чужим прапором проведені ЗС РФ.

19/05/2022
ЗСУ повідомили що ЗС РФ намагались видати обстріл своїх позицій в н.п. Чорнобаївка, як
атаку ЗС України.98

25/05/2022
ЗСУ повідомили що військовослужбовці ЗС РФ носили українську військову форму під час
атак на позиції ЗСУ в Миколаївській області.99

31/05/2022
ЗСУ повідомили шо військовослужбовці ЗС РФ передяглись в військову форму ЗС України
та питали цивільних інформацію про позиції ЗС РФ. Тих хто надавав таку інформацію
представники ЗС РФ викрадали.100

96 Additional Protocol (I) to the Geneva Conventions of 1977, Article 39(2); Rule 62 of customary IHL.
97 Rome Statute of the International Criminal Court of 1998, Article 8(2)(b)(vii).
98 Facebook-сторінка Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South,” 19/05/22, available at:
https://www.facebook.com/watch/?v=380099047407243
99 Facebook-сторінка Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South,” Поточна оперативна обстановка
на півдні країни: підсумки 24.05.2022, 24/05/22, available at: https://www.facebook.com/okPivden/videos/550116773154781/
100 Facebook-сторінка Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South,”
https://www.facebook.com/watch/?v=2971458853146269

9) ВЗЯТТЯ ЗАРУЧНИКІВ ТА НАСИЛЬНИЦЬКІ ЗНИКНЕННЯ
Взяття заручників101 та насильницькі зникнення осіб102 складають різні склади
злочинів відповідно до МКП. В той самий час обидва склади злочину включають
в себе насильницьке позбавлення волі будь якої особи, але вони мають різні
мотиви. Для того щоб дія була складовою воєнного злочину, взяття заручників,
виконавець повинен погрожувати вбивством , каліцтвом чи продовжувати
утримувати особу з прямим або не прямим наміром щоб примусити до поведінки
в обмін на безпеку або звільнення заручника.103
Насильницьке зникнення осіб це злочин проти людяності який передбачає що
виконавець відмовляється надавати будь-яку інформацію про викрадених осіб з
наміром щоб позбавити таких осіб захисту відповідно до норм права на
продовжений період часу.104
В повідомленнях про зникнення часто неможливо встановити мотив, що
ускладнює розмежування між злочинами. Враховуючи триваючий збір доказів з
зони бойових дій, ми згрупували ці склади злочинів разом.
Впродовж звітного періоду, ЗС РФ викрали/взяли в заручники шість цивільних
осіб. Двоє з них були звільнені, доля інших залишається невідомою.

20/05/2022
ЗС РФ утримували дитину військовослужбовця в заручниках для отримання
розвідувальних даних про розташування підрозділів ЗСУ; дитину було врятовано в ході
спеціальної операції проведеної Службою безпеки України.105

22/05/2022
В Харківський області, російські окупаційні сили викрали Галину Турбабу, голову
Дворічанської громади, вона була звільнена 25 травня 2022.106

101 Rome Statute of the International Criminal Court of 1998, Article 8(2)(a)(viii)
102 Rome Statute of the International Criminal Court of 1998, Article 7(1)(i)
103 The International Criminal Court, Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence, Art. 8(2)(a)(viii)
104 The International Criminal Court, Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence, Art. 7(1)(i)
105 Facebook-сторінка Служба безпеки країни, Під час спецоперації СБ звільнила з полону сина військової, від якої рашисти
вимагали розвіддані, 20/05/2022, available at: https://www.facebook.com/watch/?v=733959510935953
106 Ukrainska Pravda, Kharkiv Region: village head abducted by occupiers is released - head of Kharkiv Oblast Military
Administration, 25/05/22, available at: https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/05/25/7348495/

24/05/2022
Два працівника Кирилівської міської ради та голова місцевого культурного центру були
викрадені військовослужбовцями ЗС РФ.107

26/05/2022
В Олешках, Херсонська область, мер повідомив що військовослужбовці ЗС РФ викрали
секретаря Олешківської міської ради, Віктора Сироту.108

27/05/2022
Лідер кримськотатарського національного руху Рефат Чубаров анонсував що
військовослужбовці ЗС РФ викрали двох кримських татар, жителів Херсону.109

107 Telegram-канал Запорізька обласна військова адміністрація, 24/05/22, available at:
https://t.m Крилівської e/zoda_gov_ua/8176
108 Facebook-сторінка Офіційна сторінка Рищука Євгена, 26/05/22, available at: https://www.facebook.com/watch/live/?
extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=3088728571442127
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