
Річний звіт. 2022



— це команда фахівців із прав людини, 
яка з 2014 року працює над встановлен-
ням справедливості для всіх жертв 
міжнародних злочинів в Україні. 

Truth Hounds 



Наша діяльність спрямована на:
Підвищення якості національного правосуддя 
при розслідуванні воєнних  злочинів та злочинів 
проти людяності; 

Притягнення до національного та міжнародного 
правосуддя осіб, які вчинили воєнні злочини 
та злочини проти людяності;

Захист жертв 
війни.



Найімовірніше, вам вже відомо про 
написане вище, адже колись ви вирішили 
підтримати нашу роботу. Завдяки вам 
у 2022 році ми:



22 589 683 грн

16 128 156 грн

6 461 527 грн
Проектне фінансування

Програмне фінансуванняЗалучили



4 000 ІНЦИДЕНТІВ
Щоденно моніторячи події онлайн, 
зареєстрували близько

що можуть 
містити ознаки

воєнних злочинів



Здійснили 
27 польових 
місій  

Працювали 
у 83 населених 
пунктах

Провели 104 
дні "в полях"

Зібрали 339 свідчень 
очевидців та постраждалих 
від міжнародних злочинів. 

Подолали 21 292 км. 
Це коштувало нам 15 
візитів до автомайстерень. 

Фотограф: Daniel Rosenthal



Наші постулати при документуванні

Фотограф: Daniel Rosenthal



Підсилення офіційного слідства

Прийнятність зібраних доказів 
Уникнення ретравматизації



Аби уникнути дублювання вже зібраних свідчень та не допустити 
повторної травматизації жертв воєнних злочинів, перед місіями 
ми координуємося зі слідчими та колегами правозахисниками. 



Необхідним є збереження “доказовості” доказів. Ми піклуємося 
про те, щоб у майбутньому докази не були відкинуті через 
неналежний шлях їх збирання.

Фотограф: Daniel Rosenthal



Аналітики Truth Hounds
Ідентифікували 

Опублікували                       про скоєні воєнні злочини за період з 24 
лютого по 1 червня 2022 року;                                 про МГП (міжнародне 
гуманітарне право) та споріднені з цим теми;    
з International Partnership for Human Rights та 
воєнних злочинів, в рамках яких ідентифіковано можливих виконавців 
і військових командирів, відповідальних за їх скоєння. 

13 дайджестів 
12 аналітичних звітів

3 спільних 
 5 самостійних розслідувань

11 ймовірних воєнних злочинців. 



Як ми це зробили?



Свідчення від очевидців та 
постраждалих + дані з відкритих 
джерел + OSINT — комбінація, 
присутня у кожному 
розслідуванні Truth Hounds. 



Співставляючи зібрану “в полях” інформацію та дані 
з розвідки на основі відкритих джерел ми підвищуємо 
точність висновків та створюємо потужну доказову 
базу для розслідувань і майбутніх судових процесів. 



Ми підтримуємо контакти з представниками проку-
ратури, слідчих Національної поліції, СБУ та суддями. 
Ця співпраця спрямована на підвищення якості офіційних 
розслідувань та наближення правосуддя через: 



Тренінги та менторство 

Збільшення та посилення доказової бази Навчання суддів

6 тренінгів із понад 300 учасниками провели Truth Hounds для 
прокурорів, НацПоліції, СБУ та суддів.Також надали 15 консультацій 
на запити різних органів влади, опрацювавши щонайменше 50 
кримінальних справ “у провадженні”.

7 подань Truth Hounds до місцевих прокуратур долучено 
до офіційних матеріалів кримінальних справ.

Спільно з офіційним слідством 
та запрошеними експертами

Надано 10 спеціалізованих консультацій та досліджень за запитами як 
ОГП України, так і регіональних прокуратур. Ми брали участь у робочій 
групі з розробки єдиного стандарту доказування воєнних злочинів. 

30 суддів взяли участь у тренінгу Truth Hounds про застосування ст. 
438 ККУ щодо воєнних злочинів у вигляді невибіркових обстрілів.

Участь у слідчих діях

Уніфікацію методів доказування



Місце зберігання доказів — I-DOC Впродовж 2022 року було створено 5 107 нових записів у базі 
даних I-DOC. Зокрема внесено інформацію про:  

1 331 ідентифікованого 
постраждалого

895 свідків 
злочинів

695 атак на захищені 
міжнародним правом об’єкти

413 інцидентів, що мають 
ознаки воєнних злочинів



Протягом 2022 року Truth Hounds 
поглибили контакт з іноземними 
прокурорами та слідчими щодо справ, 
які можуть бути відкриті на основі 
одного з принципів екстериторіальної 
юрисдикції. Також ми консультували 
уряди іноземних держав щодо наявних 
проблем і перспектив щодо докуме-
нтування та розслідування воєнних 
злочинів, а також судового 
переслідування злочинців. 

Також у тісній співпраці з провідними 
міжнародними неурядовими органі-
заціями (Trial International, Clooney Foun-
dation, FIDH, Civitas Maxima та іншими) 
підготували подання щодо воєнних 
злочинів, скоєних в ході збройного 
конфлікту в Україні, в рамках засто-
сування механізмів універсальної 
юрисдикції.



–  термін, що найкраще описує роботу Truth Hounds 
у сфері міжнародної адвокації

Універсальна юрисдикція



Серйозність міжнародних злочинів 
дозволяє долати бар’єри національних 
юрисдикцій, та відкриває потенційний 
шлях для іноземних країн докластися до 
здійснення правосуддя.

Один із найбільш стратегічно важливих 
кроків для нас – налаштування співпраці 
із Genocide Network — міжнародним 
об’єднанням, сфокусованим на 
переслідуванні в країнах ЄС осіб, які 
скоїли воєнні злочини, злочини проти 
людяності чи геноцид.



Досягти справедливості можливо 
лише завдяки спільним зусиллям 
небайдужої спільноти, розширення 
та інформування якої — одна із пріоритетних задач Truth Hounds.



Впродовж року до нас звернулися 
понад 100 національних 
та іноземних ЗМІ. Серед них: 



Знайти нас:
 @truth_hounds

Станом на кінець 2022 року, 
Truth Hounds підтримують 16 патронів, 
із щомісячним внеском 418$. 

Підтримати 
можна тут


