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«Із Широкиного запам’яталися перелякані люди. Перелякані, голодні люди, підірвані магазини. Йшли обстріли, а вони
з 8-ї ранку чекали на хліб. Місцеві жителі, їх багато було».
«Ченя», командир розрахунку ЗУ-23 2-ї сотні піхотного батальйону
полку «Азов»1

РЕЗЮМЕ
27 серпня 2014 року розпочалася третя фаза збройної агресії Російської Федерації проти України, що
супроводжувалася масовим вторгненням на територію
Донецької та Луганської областей регулярних підрозділів Збройних Сил РФ. Село Широкине опинилося на
шляху подальшого просування росіян від україно-російського кордону в напрямку Маріуполя. Фактичний
контроль над селом почергово переходив від однієї
сторони конфлікту до іншої.
10 лютого 2015 року український полк «Азов»2 розпочав «Павлопіль-Широкинську наступальну операцію»
(«Широкинську операцію»), активна фаза якої тривала
наступні п’ять днів.
На початку воєнної операції українським силам вдалося встановити контроль над селом Широкине та
здійснити спробу піти далі в бік україно-російського
кордону. Однак контрнаступальні дії учасників НЗФ,
підтримувані використанням важкої артилерії, зупинили
подальше просування «Азову» та дозволили незаконним збройним формуванням відновити контроль над
частиною села.
Українські військові змогли закріпитися на панівних
«Широкинських висотах» – пагорбах, розташованих на
західних околицях села. Контроль над цими висотами
українські сили утримують і досі.

Водночас до літа 2015 року в селі продовжували мешкати декілька десятків місцевих жителів, які з різних
причин відмовилися покидати свої домівки. Ховаючись
від артобстрілів та вуличних боїв, люди жили в підвалах, без опалення, світла, газу, достатньої кількості їжі,
питної води та медикаментів. Майже всі вони отримали
щонайменше легкі поранення, контузії, складні хронічні
захворювання, а деякі померли або загинули.
Загалом СЦГІ вдалося встановити імена 12 загиблих та 24 поранених у Широкиному цивільних осіб
(04.09.2014–16.06.2015). Останні жителі (а це близько 12 осіб) залишили село лише 16 червня 2015 року.
З лютого 2016 року українські військові повністю
контролюють село, але населений пункт продовжує
залишатися на лінії зіткнення. Збройне протистояння
в районі села триває по сьогодні. Доступ до села жителям заборонено.
За весь час бойових дій у Широкиному загинуло
щонайменше 58 українських військових. За даними
представників НЗФ у боях за село загинуло понад
80 учасників незаконних збройних формувань. Під час
дослідження нам вдалося встановити імена 40 із них.
Дванадцять із 40 поіменно ідентифікованих загиблих
учасників НЗФ із високою ймовірністю мали громадянство Російської Федерації.

Увесь 2015 рік населений пункт був фактично поділений навпіл. У східній частині села, у покинутих житлових
будинках, свої військові позиції обладнали учасники
НЗФ, а західну частину села, з його панівними висотами, контролювали українські військові.

Під час збройного протистояння за село обидві
сторони конфлікту порушували норми міжнародного гуманітарного права. Жителі села тією чи іншою
мірою постраждали від умисних убивств та тілесних
ушкоджень різного ступеня тяжкості, невибіркових
обстрілів, жорстокого поводження, насильницьких
зникнень, знищення та розграбування майна. Мали
місце випадки залучення дітей до незаконних збройних
формувань, а також сексуальне насильство.

Населений пункт регулярно піддавався масованим
артобстрілам. Використання житлових будинків як
захисних споруд часто супроводжувалося їх пошкодженням/руйнуванням та розграбуванням.

Події навколо села широко висвітлювалися в медіа
обох сторін конфлікту. Публікації та сюжети часто містили маніпуляції та ставали частиною «інформаційної
війни».

У процесі наспіх організованої евакуації село в перші
дні воєнної операції вимушено залишили майже всі
його жителі.

1

Широкинська операція. Спогади учасників наступу / Полк «Азов». Київ – Маріуполь – Мена: «Домінант», 2016. С. 33.

2

«Азов» – окремий загін спеціального призначення НГУ «Азов», більш відомий як «полк "Азов"».
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СЛОВА ПОДЯКИ
Автори видання та Східноукраїнський центр громадських ініціатив висловлюють слова подяки потерпілим та їхнім родичам із числа жителів села Широкине,
а також рідним та близьким українських військових, які
загинули, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет нашої держави, зокрема на півдні Донеччини.
Ми вдячні жителям Широкиного, громадським активістам Маріуполя та іншим людям, які поділилися
своїми життєвими історіями, професійним досвідом
або в інший спосіб сприяли підготовці цього звіту, –
зокрема, Тетяні Подобній, Олександрові Пилипенку, Наталі Логозинській, Вадимові Джувазі,
Галині Однорог, Уляні Токарєвій, Інні Варениці,
Любові Гальченко, Тетяні Карпухіній, Едуарду
Темному, Альберту Хом’яку та тим, чиї імена ми
не називаємо з міркувань безпеки.
Окреме спасибі говоримо членам громадської
організації «Врятування Широкине», Олексію
Біді, керівнику Центру документування УГСПЛ, та
Костянтину Реуцькому, виконавчому директору
Благодійного Фонду «Восток SOS». Документи,

6

світлини та інша інформація, люб’язно надані цими
організаціями, стали цінним джерелом інформації під
час роботи над звітом.
Словами вдячності згадуємо наших колег, документаторів Східноукраїнського центру громадських ініціатив,
які зробили значний внесок у пошук матеріалів, які
були покладені в основу звіту.
Ми маємо надію, що оприлюднені в цьому звіті факти
сприятимуть відновленню об’єктивної картини воєнних
подій, які розгорталися в селі, не дозволять ігнорувати
порушення прав людини, які стали наслідком збройного протистояння. Щиро сподіваємося, що порушені
в цьому дослідженні проблеми сприятимуть пошуку
шляхів для відновлення справедливості щодо постраждалих та унеможливлять безкарність осіб, винних
у розпалюванні конфлікту та грубих порушеннях прав
людини й норм міжнародного гуманітарного права.
Поява цього звіту стала можливою завдяки фінансовій
підтримці Програми розвитку ООН та Міжнародного фонду «Відродження».
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ВСТУП
З 2014 року СЦГІ у співпраці з партнерськими організаціями з Коаліції «Справедливість заради миру на
Донбасі» документує порушення прав людини, скоєні
під час війни на Донбасі.
Інтерв’юери Центру відвідали чи не кожне підконтрольне Уряду України місто Донецької та Луганської областей, щоб зібрати сотні свідчень про порушення прав
людини з перших уст.
Після того як збройне протистояння на Сході України
набуло позиційного характеру, ціла низка населених
пунктів на довгий час опинилася на лінії зіткнення та
в так званих сірих зонах.
Спектр порушень прав людини та норм міжнародного
гуманітарного права (далі – МГП) у таких населених
пунктах стосувався майже всіх прав та свобод, гарантованих міжнародно-правовими документами. З огляду
на це Центр не міг обійти увагою ситуацію з правами
людини у прифронтових населених пунктах.
Серед населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, опинилося й колись заможне село Широкине
Волноваського району Донецької області.
Наразі матеріальних та людських ресурсів СЦГІ недостатньо, щоб охопити дослідженням одразу всі при
фронтові села та містечка. Утім попереднє вивчення
ситуації показало, що характер проблем в усіх населених пунктах є схожим.
Тому за об’єкт дослідження Центр вирішив обрати
ситуацію з правами людини в одному населеному
пункті та на його прикладі продемонструвати загальні тенденції.
Цей звіт підсумовує результати дослідження, яке
проводилося СЦГІ протягом 2019 року й полягало
в документуванні та аналізі порушень прав людини та
норм МГП, учинених у селі Широкине.
Вибір зупинився саме на цьому селі, оскільки його
приклад яскраво демонструє, як збройний конфлікт
вплинув на права та життя людей невеличкого населеного пункту.
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Будівництво фортифікаційних споруд поблизу населеного пункту, артилерійські обстріли села, військова
операція, наступна евакуація цивільного населення,
розграбування рухомого майна, повне знищення житла людей та об’єктів соціальної інфраструктури села,
загибель та каліцтво, позбавлення людей мінімальних
державних соціальних гарантій уже на підконтрольній
Уряду України території – це лише побіжний опис тих
подій та проблем, з якими довелося зіткнутися родинам широкинців. У процесі дослідження ми не могли
оминути увагою і порушення законів та звичаїв війни,
що торкнулися військових.
З початком «Широкинської операції» і дотепер Широкине та події навколо нього ледь не щодня згадуються
не лише в регіональних, національних, а часом – і в
міжнародних медіа. Усе це робить село «зразковим»
кейсом для правозахисного дослідження.
Задля мінімізації негативних наслідків воєнних дій для
населення – адже збройний конфлікт на Сході України
триває й досі – СЦГІ бачить необхідність у документуванні та публічному висвітленні фактів порушень прав
людини та норм МГП із боку обох сторін конфлікту.
Ми очікуємо, що задокументовані факти згодом зможуть поповнити масив доказів у справах щодо воєнних
злочинців, які неодмінно рано чи пізно будуть розглядатися міжнародними судовими установами.
Центр високо цінує ті зусилля, яких докладають українські військові для забезпечення незалежності, єдності
та територіальної цілісності України, але не міг залишити поза увагою ті правопорушення, у яких звинувачують українську сторону, обмежившись лише описом
правопорушень, учинених учасниками НЗФ.
СЦГІ щиро співчуває всім жителям Широкиного, які
були вимушені покинути свій дім, отримали ушкодження здоров’я або втратили рідних, та завчасно приносить свої вибачення в разі неточного чи неповного
викладу окремих обставин подій.
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МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета та завдання

Інтерв’ю

Основна мета цього дослідження полягала в тому,
аби шляхом документування, аналізу та подальшого
публічного висвітлення порушень прав людини та норм
МГП, учинених у селі Широкине, сприяти відновленню порушених прав, а також звернути увагу держави та міжнародних установ на факти вчинення таких
порушень задля уникнення повторення подібних дій
у майбутньому.

СЦГІ проводив інтерв’ю з такими категоріями людей:

Відповідно до поставленої мети були визначені такі
завдання:
1. Зібрати загальні відомості про умови соціально-
економічного розвитку села до початку збройного
конфлікту та в період із дати початку АТО (14 квітня
2014 року) і до дати вторгнення регулярних військових підрозділів РФ на територію України (24 серпня
2014 року).
2. Зібрати загальні відомості про збройне протистояння в Широкиному: встановити хронологію та перед
умови подій у селі в період із 24 серпня 2014 року по
9 лютого 2015 року та з дати початку «Широкинської
операції» (10 лютого 2015 року) і до сьогодні, зокрема
відомості про участь РФ у подіях навколо села.
3. Проаналізувати національне законодавство та міжнародно-правові норми, які стосуються предмета дослідження.
4. Задокументувати та проаналізувати факти порушення норм МГП у ході воєнних дій у селі.
5. З’ясувати актуальні гуманітарні та правові проблеми
жителів села після переселення.
6. Проаналізувати в загальних рисах діяльність органів
державної влади України та правоохоронців із відновлення прав жителів села.
7. Сформувати рекомендації, спрямовані на усунення
виявлених порушень.

Методи збору даних
Під час дослідження використовувалися такі методи збору даних, як інтерв’ю, контент-аналіз відкритих
джерел інформації, контент-аналіз документів, фотота відеоматеріалів, отриманих від публічних (органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
інших державних установ та організацій) та приватних
осіб, а також порівняльний аналіз правових джерел.
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- особи, які постраждали від порушень;
- особи, які стали свідками порушень (зокрема, родичі
та сусіди постраждалих);
- експерти – компетентні особи, які володіють інформацією про правопорушення, що вчинялися в селі (військові, журналісти, громадські активісти, представники
соціальних служб тощо).
Інтерв’ю проводилися у формі усного приватного спілкування з респондентами, у ході якого респонденту
ставилися завчасно підготовлені запитання, які доповнювалися додатковими запитаннями для перевірки
та уточнення свідчень респондента. Під час декількох
інтерв’ю одночасно опитувалися дві особи.
З кількома респондентами СЦГІ провів повторні інтерв’ю, під час яких респонденти уточнювали деталі
попередніх інтерв’ю та повідомляли нові важливі факти.
Загалом Центр провів 22 напівструктурованих
інтерв’ю з колишніми жителями села Широкине
(постраждалими та свідками порушень), 5 інтерв’ю
з експертами (громадські активісти, військові та ін.)
та 1 групове інтерв’ю з представниками органів місцевого самоврядування.
Кожне з проведених інтерв’ю складається з аудіозапису, бланку розшифровки інтерв’ю та письмової згоди
респондента на використання зібраної інформації.
Інтерв’юери із числа членів Центру, що мають необхідну підготовку та досвід, до початку проведення інтерв’ю ознайомлювали респондентів із метою збору
даних, умовами збереження та подальшого використання зібраної інформації.
Незважаючи на неодноразові спроби Центру отримати
коментарі щодо досліджуваних актуальних проблем
від військово-цивільної адміністрації сіл Широкине та
Бердянське, Об’єднаного центру цивільно-військового
співробітництва (м. Маріуполь), зробити це так і не
вдалося через фактичну відмову українських військових
та в. о. голови ВЦА від зустрічей.
У процесі проведення дослідження Центр використовував також свідчення з 33 звітів про інтерв’ю, що були
проведені із жителями села в попередні роки УГСПЛ.
Відомості, зібрані УГСПЛ, оформлені в іншому форматі, аніж той, що використовує СЦГІ, і являють собою
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стислий переказ свідчень постраждалих. Частина цих
звітів містила релевантну для цілей дослідження інформацію, яка підтверджувала або доповнювала зібрані
Центром дані.
Свідчення жителів села були основним джерелом інформації про порушення прав людини та норм МГП
стосовно цивільного населення. Дослідження проводилося на основі тверджень постраждалих та свідків,
але СЦГІ не може стверджувати їхню об’єктивність та
гарантовану достовірність.

Контент-аналіз відкритих
джерел інформації
Під час дослідження Центр проводив контент-аналіз
відкритих джерел інформації з метою пошуку даних,
релевантних до предмета дослідження.
Досліджувалася інформація з таких відкритих джерел:
1. Новинні повідомлення, статті, інтерв’ю, репортажі
та відеорепортажі новинних ЗМІ. Аналізувалися повідомлення як ЗМІ, що перебувають на контрольованій
Урядом України території («ЦензорНет», «Українська
служба ВВС», «24 канал», «5 канал», «Громадське.ua»
та ін.), так і ЗМІ, які функціонують на тимчасово окупованій території («Донецкое агентство новостей»,
«Новости Донецкой Республики», «News-Front» та ін.).
Також аналізувалися публікації російських ЗМІ («РИА
Новости», «Россия 24», «РЕН ТВ», Lenta.ru, ANNANews, «Газета.ru» та ін.).
Аналіз новинних повідомлень допоміг встановити
хронологію та перебіг подій навколо Широкиного та
з’ясувати причини прийняття важливими військовими
та цивільними суб’єктами рішень обох сторін конфлікту
щодо окремих воєнних подій у Широкиному. Аналіз
новинних повідомлень допоміг відшукати матеріали,
які вказують на участь громадян РФ у військових діях
на території села, інформацію про випадки полону та
умови утримання, інформацію про наругу над тілами
загиблих та інші важливі для дослідження факти.
2. Персональні блоги, зокрема відеоблоги. Досліджувалося відео, оприлюднене широкинцями та особами,
які брали участь у воєнних діях чи відвідували Широкине (відеоблог Олени Білозерської, відеоблог Спартака
Котілевські, відеоблог Олега Корнілова, відеоблог
Юрія Котенка, блог Михайла Полинкова в «Живому
журналі» тощо). Отримані з персональних блогів дані
були важливим джерелом інформації про обстріли цивільних об’єктів, умови утримання військовополонених,
військові втрати, участь РФ у воєнних діях у Широкиному тощо.
3. Повідомлення на офіційних сайтах державних структур та інших інформаційних ресурсах (СБУ, ГПУ, МОУ,
штабу АТО, полку «Азов» тощо). Особливо цінним джерелом для цілей дослідження були зведені дані ІАЦ
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РНБОУ з повідомленнями про хід бойових дій у районі
села, що оприлюднювалися на офіційному вебсайті цього органу. Ці дані звірялися з повідомленнями
місцевої преси, даними ОБСЄ та інформацією з інших
джерел. Аналіз цих джерел допоміг установити хронологію та перебіг воєнних дій у Широкиному, відшукати інформацію про зброю російського виробництва,
знайдену в Широкиному, тощо.
4. Сайти органів влади та інші інформаційні ресурси
самопроголошених «республік» («Народный Совет
ДНР», «Совет Министров ДНР», «Армия ДНР», «Управление Народной милиции ДНР» та ін.). Ці ресурси
використовувалися для пошуку інформації відносно
позицій керівництва «ДНР» щодо подій у Широкиному, про фактичні дії підрозділів військових підрозділів
самопроголошеної республіки на півдні Донецької
області, а також про втрати з боку учасників НЗФ.
5. Сайти українських та проросійських проєктів, спрямованих на збереження пам’яті, ідентифікацію загиблих
військових («Книга пам’яті загиблих», «Помни Донбасс»
і «Белые журавли»). Аналіз змісту даних ресурсів допоміг зібрати інформацію про військові втрати обох
сторін.
6. Соціальні мережі. Це джерело використовувалося
здебільшого для пошуку інформації про втрати сторін
та ідентифікацію іноземних громадян, залучених до
воєнних дій у Широкиному. Дописи широкинців на
приватних сторінках у соціальних мережах та в тематичних групах, присвячених селу, використовувалися
з метою збору інформації про порушення прав людини
та перебіг подій у селі.
7. Відомості ЄДРСР за період із вересня 2014 року
по травень 2019 року (вироки, ухвали, постанови судів
у справах, пов’язаних із населеним пунктом Широкине).
8. Оперативні звіти СММ ОБСЄ в Україні, розміщені на вебсайті Місії, а також звіти інших міжнародних
урядових та неурядових організацій, розміщені на їхніх
вебресурсах, зокрема доповіді Управління Верховного
комісара ООН з прав людини щодо ситуації з правами
людини в Україні, підготовлені за результатами роботи
Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.
Аналіз цих джерел допоміг знайти додаткову інформацію про порушення прав людини в селі.
9. Видана полком «Азов» книга «Широкинська операція. Спогади учасників наступу». Це видання в мережі
Інтернет містить погляди військовослужбовців полку
«Азов» на мету та завдання «Широкинської операції», її
хід та результати3. Публікація докладно описує хронологію подій «Широкинської операції». Станом на сьогодні книга є чи не єдиним публічним документальним
джерелом інформації про події наступальної операції.
Значна частина проаналізованих та використаних у звіті публікацій підготовлена безпосередніми учасниками

Широкинська операція. Спогади учасників наступу.
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конфлікту (комбатантами, військовими кореспондентами, особами, що надавали допомогу військовим,
тощо), офіційними ЗМІ держав – учасниць конфлікту.
Зокрема, автори звіту усвідомлено підходили до аналізу публікацій у ЗМІ, надто тих, які функціонують на
тимчасово окупованих територіях та у РФ. До уваги
брався той факт, що діяльність ЗМІ на цих територіях
підлягає цензурі та самоцензурі більшою мірою, аніж
в інших випадках, а самі ЗМІ неодноразово ставали
джерелом поширення неправдивої інформації, міфів
та пропаганди.
З огляду на зазначене під час аналізу кожної публікації
бралося до уваги її авторство, оцінювалася позиція та
роль автора інформаційного повідомлення у збройному
конфлікті, її вплив на зміст інформаційного повідомлення. Уся отримувана інформація піддавалася критичній
оцінці, наведені факти порівнювалися з даними з інших
джерел.

Контент-аналіз повідомлень
новинних телеканалів
Окремою складовою дослідження стало вивчення використання воєнних подій у селі Широкине в інформаційній війні. Для дослідження цієї теми було вирішено
проаналізувати повідомлення впливових телеканалів
України та Росії, які створювали телесюжети, присвячені подіям у селі. Для підготовки відповідного розділу
звіту було відібрано та проаналізовано всі новинно-інформаційні сюжети дев’яти впливових телеканалів
України та РФ, які згадували у своїх новинних повідомленнях Широкине в період із серпня 2014 року
по червень 2019 року.
Серед різних типів медіа для дослідження було обране
саме телебачення. Такий вибір обумовлений тим, що
серед інших типів медіа воно має найбільший вплив.
Телевізійний продукт є найпростішим для сприйняття
та створює ефект особистої присутності глядача на
місці події. Повідомлення телеканалів є легкодоступними, що є важливим з огляду на обмежені ресурси
дослідження.
Для аналізу було відібрано п’ять російських державних
та напівдержавних телеканалів («Россия-24», «Первый

канал», «НТВ», «Россия-1», RT), які транслювалися на
території України. Структура власності телеканалів
і зміст поширюваної телеканалами інформації свідчать
про те, що вони представляли офіційну політику країни-агресора. «Россия-1» та «Россия-24» – державні
телеканали, які входять до Всеросійської державної
телевізійної та радіомовної компанії4. Телеканал «НТВ»
є власністю дочірнього холдингу ВАТ «Газпром», 50 %
акцій якого належить державі5. Російська держава
також контролює 51 % акцій «Первого канала»6. Телеканал RT заснований російським державним холдингом «РИА Новости» та фінансується з державного
бюджету РФ7.
Медіа-ресурси т. зв. ДНР до вибірки не входили,
оскільки вони мають незначне покриття мовлення та
обмежену аудиторію. Із цієї ж причини до вибірки не
були включені російські телеканали, які позиціонують
себе як опозиційні.
З українських телеканалів були відібрані чотири впливові загальнонаціональні телеканали («1+1», «5 канал»,
«Інтер», «UA: Перший»). Оскільки в Україні немає такої
кількості впливових державних телеканалів, як у Російській Федерації, для дослідження були відібрані
канали, які мають значне охоплення аудиторії та відображують точку зору вагомих і водночас різноманітних
суб’єктів української політики – своїх власників. «5 канал» належав і належить Петрові Порошенку8, який
обіймав посаду Президента України у 2014–2019 рр.
Власником «1+1» був і є олігарх Ігор Коломойський9,
який у період розгортання воєнного конфлікту на
Сході України зробив вагомий внесок у стримування
російської агресії. Зокрема, Ігор Коломойський був
призначений очільником Дніпропетровської ОДА,
сприяв створенню полку «Дніпро-1», який згодом
брав участь у воєнних діях у секторі «М». Телеканал
«Інтер» був відібраний для моніторингу, оскільки його
власники являли собою протилежну політичну сторону
до тодішньої влади. Канал належить олігарху Дмитрові Фірташу – колишньому очільнику Адміністрації
Президента України часів Віктора Януковича, одному
з опозиційних лідерів Сергію Льовочкіну; та олігарху,
колишньому голові СБУ й екс-віцепрем’єр-міністрові часів президентства Віктора Януковича Валерію
Хорошковському10. До моніторингу не вдалося до-

Кто владеет СМИ в России: ведущие холдинги / Русская служба Би-би-си. URL: https://www.bbc.com/russian/
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9

Структура власності / 1+1. URL: https://1plus1.ua/struktura-vlasnosti (дата звернення: 23.09.2019).

10

Структура власності / Інтер. URL: http://інтер.укр (дата звернення: 23.09.2019).

10

Крайня точка

лучити матеріали державного телеканалу «Перший
національний», оскільки на час написання звіту він
припинив своє існування, і його матеріали стали недоступними для публічного доступу. Натомість аналізувалися сюжети його наступника – суспільного
телеканалу «UA: Перший», починаючи з його запуску
7 квітня 2015 року. До моніторингу не були включені
регіональні телеканали, що функціонують на підконтрольній Уряду України території, через відсутність
їхніх архівних матеріалів у відкритому доступі, незначне
охоплення аудиторії й обмежений вплив.
На сайтах та YouTube-каналах телеканалів за допомогою ключових слів було відібрано сюжети, які стосувалися Широкиного. Відібрані сюжети перевірялися
на присутність згадок про село. Сюжети, опубліковані
і на сайті телеканалів, і на YouTube-каналах, для аналізу
не дублювалися.
Загалом відібрано 362 сюжети російських телеканалів та 1 392 сюжети українських телеканалів, у яких
згадували Широкине. У рамках дослідження було проаналізовано 176 сюжетів про Широкине російського
телеканалу «Россия-24», 90 сюжетів «Первого канала»,
85 сюжетів «НТВ», 6 сюжетів «России-1» та 5 сюжетів
RT. З повідомлень українських медіа про Широкине
було проаналізовано 417 сюжетів телеканалу «1+1»,
870 – «Інтеру», 57 – «5 каналу», 49 – «UA: Першого».
Проведений контент-аналіз повідомлень телеканалів
дозволив зібрати не лише дані, необхідні для підготовки розділу звіту, присвяченого використанню широкинських подій в інформаційній війні, але й виявити
та уточнити численні факти, важливі для написання
інших розділів звіту.

Контент-аналіз документів,
отриманих від публічних
та приватних осіб
Під час проведення дослідження використовувалися
інформація та документи, отримані від державних органів та приватних осіб, серед яких:
1. Документи, фото- та відеоматеріали, зібрані ГО
«Врятування Широкине», окремими жителями села
та журналістами.
2. Індивідуальні правові документи жителів села, з якими проводилися інтерв’ю (звернення до органів влади
та правоохоронців, довідки, листи-відповіді на звернення та ін.).
3. Відповіді на запити Центру до посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування
(СБУ, Міноборони, НГУ, органів Національної поліції,
органів державної реєстрації актів цивільного стану,
лікарень, Волноваської РДА, Департаменту соціального захисту населення Маріупольської міської ради,
управління статистики та ін.) щодо надання знеособленої статистичної та іншої публічної інформації.
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Порівняльний аналіз
правових джерел
У ході дослідження аналізувалися положення чотирьох
Женевських конвенцій та Додаткових протоколів до
них, інших документів із міжнародного права, а також
положення національного законодавства України (зокрема, положення КК України та КПК України). Це
дозволило надати об’єктивну та компетентну оцінку
фактам, пов’язаним із воєнними діями в Широкиному.

Підрахунок кількості загиблих
та поранених цивільних осіб
Основним джерелом інформації для підрахунку кількості загиблих та поранених у Широкиному цивільних осіб
були свідчення колишніх жителів села. Тому відомості
про кількість загиблих та поранених, їхні анкетні дані та
відомості про обставини загибелі або поранення можуть бути неточними. Насамперед неточними можуть
бути дані щодо кількості осіб, які отримали поранення, оскільки значна кількість тих жителів, які зазнали
легких поранень (подряпин, незначних контузій тощо),
у подальшому не зверталася по медичну допомогу та
не надавала розголосу фактам свого поранення.
Шляхом проведення інтерв’ю Центру вдалося відносно достовірно встановити імена 12 загиблих та 24
поранених цивільних осіб.
Під час підрахунку кількості загиблих та поранених
Центр намагався отримати будь-які дані щодо досліджуваного питання від різних державних органів, але
ці зусилля не мали значного успіху. Запити надсилалися до МОУ, НГУ, Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, Департаменту охорони
здоров’я Маріупольської міської ради, Волноваської
районної державної адміністрації, Донецького обласного бюро судово-медичної експертизи (м. Маріуполь),
Головного управління статистики у Донецькій області,
7 органів реєстрації актів цивільного стану (Донецької
області, Волноваського району, Маріуполя) та всіх лікарняних установ Маріуполя (загалом 15 установ).
Так, МОУ в особі військової частини А0135 (лист від
08.07.2019) та НГУ (лист від 05.07.2019) повідомили
Центру, що не ведуть облік втрат серед цивільного
населення.
Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській
областях у листі від 02.05.2019 повідомило, що в кримінальних провадженнях, що розслідуються слідчими
цього органу, фігурують лише двоє загиблих та п’ятеро
поранених цивільних осіб із Широкиного.
Департамент охорони здоров’я Маріупольської міської
ради не надав жодної відповіді на запит Центру.
Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи
в листі від 26.06.2019 повідомило про дослідження
семи трупів цивільних осіб з ознаками насильницької
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смерті, доставлених із Широкиного. Водночас потерпілих із тілесними ушкодженнями, направлених судово-слідчими органами для проведення експертизи,
не було.
Голова Волноваської районної державної адміністрації Д. Такаджи листом від 26.04.2019 проінформував
Центр, що адміністрація не є «володільцем та розпорядником інформації» щодо кількості загиблих та
поранених у Широкиному, та зазначив, що начебто переслав наш запит ВЦА сіл Широкине та Бердянське за
поштовою адресою: село Широкине, вул. Радянська,
41. Достовірно не відомо, чи надійшов пересланий
таким чином запит адресату (на територію, де присутні
лише військові), але відповіді від ВЦА ми не отримали.

Підрахунок загиблих
та поранених комбатантів11
Підрахунок втрат українських військових та учасників
НЗФ, загиблих у боях за Широкине, здійснювався насамперед на основі моніторингу інформації у відкритих
джерелах. В основу підрахунку втрат обох сторін було
покладено інформацію, знайдену в публікаціях інтернет-ЗМІ, меморіальних інтернет-проєктів, соціальних
мережах, телевізійних сюжетах та відео YouTube-каналів. У такий спосіб Центру вдалося встановити імена
58 загиблих українських військових та 40 учасників
НЗФ. Кожен установлений випадок супроводжувався
пошуком додаткової та підтверджувальної інформації
у відкритих джерелах.

Усі органи реєстрації актів цивільного стану у відповідь на запити Центру (щодо надання знеособленої
статистичної інформації про кількість мешканців села
Широкине, які померли за період збройного конфлікту
з 14 квітня 2014 року по 31 березня 2019 року на
підконтрольній Уряду України території, та/або знеособленої статистичної інформації про кількість складених
актових записів про державну реєстрацію смерті осіб,
місцем народження яких є село Широкине, за період із
14 квітня 2014 року по 31 березня 2019 року) надали
майже ідентичні за змістом відповіді, які зводилися до
того, що статистики за такими параметрами ці органи
не ведуть.

Водночас громадянин РФ Куршин Андрій, який перебував на командних посадах в НЗФ та брав участь
у воєнних діях за Широкине, писав, що в боях за село
станом на початок 2019 року загинуло 82 учасники
НЗФ, але прізвищ та імен загиблих він не наводить12.

Відповідь щодо відсутності відповідної статистики надало також Головне управління статистики в Донецькій
області листом від 10.04.2019.

Центр не здійснював підрахунку поранених з обох сторін через велику кількість таких випадків і складнощі
з ідентифікацією постраждалих.

З 15 медичних установ, до яких надсилалися запити (відносно надання знеособленої інформації щодо
кількості поранених, хворих/загиблих цивільних осіб,
що отримали тілесні ушкодження в населеному пункті Широкине, доставлених або таких, що самостійно
звернулися до лікувальної установи по медичну допомогу в період із 1 вересня 2014 року по 20 червня
2015 року), відповіді надали 12 установ. Із цих відповідей вбачається, що лише у трьох із цих 12 лікувальних
установ є відомості про факти звернення по медичну
допомогу поранених у Широкиному (загалом про чотирьох поранених цивільних осіб).

Згідно з даними Центру, найбільших втрат з української сторони зазнав полк «Азов» – 15 загиблих, 36-та
бригада – дев’ять загиблих та батальйон «Донбас» –
сім загиблих. 54-й батальйон зазнав втрат п’ятьох
військових, 79-та бригада – чотирьох, 23-й батальйон – трьох, Українська Добровольча Армія – трьох.
93-тя бригада, 59-та бригада та ДУК «Правий сектор»
втратили по два бійці. По одному вбитому має 95-та
бригада, 56-й батальйон, 17-та бригада, 74-й батальйон, 80-та бригада.

Достеменно відомо, що частина поранених широкинців
доставлялася до медичних закладів м. Новоазовська.
Але, оскільки місто з 2014 року є частиною окупованої
території, отримати відповідну інформацію від зазначених закладів у ході дослідження було неможливо.

Центр також звернувся до МОУ із запитом щодо надання інформації про кількість поранених та загиблих
військовослужбовців за час проведення воєнних дій
у Широкиному. У МОУ у відповідь на запит зазначили, що під час проведення Операції Об’єднаних Сил
у Широкиному загинув один військовослужбовець
ЗСУ, 13 були поранені. За цей час було троє загиблих
учасників НЗФ та 13 поранених.

Найбільших втрат із боку НЗФ зазнав 9-й окремий
полк морської піхоти т. зв. ДНР (21 загиблий) та батальйон «Спарта» (3 загиблих). Щонайменше по одному вбитому має батальйон «Оплот» та Республіканська
гвардія т. зв. ДНР. Належність до конкретного військового підрозділу ще 14 загиблих бойовиків установити
не вдалося. Найбільше учасників НЗФ загинуло у квітні
2015 року.

Термін «комбатант» використовується в тексті в загальному значенні, визначаючи осіб, які не користуються захистом,
що надається цивільним особам.
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Повёрнутые на войне. Записки о старых временах: обновление статуса группы на странице в «ВКонтакте». 11.01.2019.
URL: https://vk.com/wall-151878956_336446 (дата обращения: 12.09.2019).
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Для встановлення та підрахунку загиблих аналізувалася інформація меморіальних інтернет-проєктів. Для пошуку українських військових, загиблих у Широкиному,
використовувались дані «Книги пам’яті загиблих». Для
складання списку учасників НЗФ, загиблих у Широкиному, використовувалися матеріали інтернет-проєктів
«Помни Донбасс» і «Белые журавли».
Пошук інформації здійснювався також у тематичних
групах соціальних мереж. У підрахунку учасників НЗФ
були використані матеріали групи «Книга памяти»
в соціальній мережі «Одноклассники», груп «Новороссия – земля героев», «Мемориал героев ополчения
Новороссии», «Герои Новороссии» в соціальній мережі
«ВКонтакте».
Використовувалися матеріали проєктів, які ведуть
списки комбатантів, загиблих у ході воєнних дій на
Донбасі, – «Груз 200» та результати моніторингу
Twitter-користувача Necro Mancer.

Обмеження дослідження
Дослідження було обмежене факторами, указаними
нижче.
1. Відсутність доступу на територію села не дала змоги дослідницькій групі самостійно здійснити огляд
та визначити характер руйнувань, оцінити масштаби
розграбування приватного майна (як-от пересвідчитися в наявності фактів демонтажу металевих конструкцій, на що вказують деякі місцеві жителі).
2. Відсутність доступу на тимчасово окуповані території
унеможливила опитування широкинців, які проживають
на зазначених територіях.
3. Неточні, а часом і суперечливі свідчення, які надавали постраждалі та свідки, ускладнили відтворення
хронології та перебігу подій у селі. Від початку воєнних
дій у селі минуло більше п’яти років. З огляду на це
респонденти часто не могли відтворити подробиці
окремих подій. Перебування окремих свідків у селі
було короткотерміновим.
4. Небажання респондентів говорити на деякі теми,
пов’язані з періодом воєнних дій у селі. Керуючись
власними політичними поглядами, зокрема, щодо оцінки причин російсько-українського конфлікту та ролі
кожної з держав у ньому, деякі респонденти замовчували певні факти або висвітлювали їх упереджено.
Для більшості жителів села гострою лишається проблема відновлення втраченого під час воєнних дій нерухомого майна (отримання від держави матеріальної
компенсації за зруйноване житло). Очікуючи майбутніх
судових чи адміністративних процедур, за наслідками
яких може бути призначена матеріальна компенсація, частина жителів села воліє не розповідати про
факти, які, на їхню думку, можуть негативно вплинути
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на важливі для них рішення. Так, окремі з респондентів уникають відповіді на запитання про те, дії якої
сторони конфлікту зумовили поранення або настання
смерті, спричинили пошкодження майна, пояснюючи
це неможливістю ідентифікувати сторону, яка вела
обстріл. Чимало опитаних жителів села відмовлялися розповідати про деталі боїв у селі 10-15 лютого
2015 року, обмежуючись відповідями загального характеру. Частина опитаних Центром місцевих жителів
також не хотіли детально розповідати про факти перебування учасників НЗФ у селі в період із вересня
2014 року по 10 лютого 2015 року, про проведення
в селі псевдореферендуму, участь окремих жителів
села у складі НЗФ.
Значна частина постраждалих та свідків продовжує
мешкати в зоні, наближеній до лінії розмежування, де
ймовірність застосування насильства лишається високою. З огляду на це та пережиті травми фактично
табуйованими лишаються теми незаконних затримань,
жорстокого поводження та катувань, розграбування,
до яких вдавалися обидві сторони конфлікту. Побоюючись подальших переслідувань, постраждалі в більшості випадків відмовляються свідчити про вказані
порушення. Інформація про ці злочини часто стає доступною лише від близьких, знайомих або сусідів осіб,
які стали жертвами порушень.
5. Непублічний характер інформації про мету та завдання
воєнних операцій, розташування позицій, втрати сторін
тощо обумовлює малодоступність цих даних для дослідження. Оскільки збройний конфлікт усе ще триває,
указані відомості розглядаються як сенситивні й не
оприлюднюються в повному обсязі сторонами конфлікту.
З метою подолання зазначених обмежень дослідницька група активно збирала додаткові відомості, зокрема
документи, фото- та відеоматеріали з відкритих джерел
інформації (інтернет-джерела, ЄДРСР) і запитувала
вказані дані в державних установ. Дослідницька група контактувала з особами, що мають різні політичні
погляди, як із цивільними, так і військовими, представниками різних соціальних верств та організацій, органів
державної влади; особами, які відвідують тимчасово
окуповані території або мали можливість відвідувати
ту частину села, яка перебувала під контролем НЗФ.
Завдяки комплексному підходу до збору інформації
дослідницькій групі вдалося заповнити інформаційні
прогалини та загалом подолати вказані обмеження.
СЦГІ визнає свою зацікавленість у якнайшвидшому
відновленні суверенітету України над тимчасово окупованими територіями й засуджує збройну агресію РФ
щодо України. Водночас при викладенні встановлених
фактів порушень прав людини та норм МГП у їхній
інтерпретації та оцінці Центр намагався бути максимально об’єктивним та неупередженим стосовно обох
сторін конфлікту.
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1. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО
1.1. Міжнародне право
Під час бойових дій у Широкиному норми МГП та міжнародного права прав людини системно порушувались. Україна є державою-учасницею чотирьох Женевських конвенцій13 та Додаткових протоколів14 до них,
які встановлюють стандарти та заборони в поводженні
з військовополоненими та цивільним населенням під
час війни. Ці міжнародно-правові акти серед іншого
спрямовані на захист прав осіб, що не беруть участі
у воєнних діях. Женевські конвенції різняться між собою й застосовуються залежно від виду збройного
конфлікту – міжнародний збройний конфлікт чи збройний конфлікт неміжнародного характеру.
РФ також є державою-учасницею вищезгаданих конвенцій. Але, усупереч своїм зобов’язанням за ними, РФ
продовжує порушувати взяті на себе зобов’язання, вчиняючи протиправні дії на Сході України. Створені РФ
квазідержавні утворення, т. зв. ДНР/ЛНР, не мають усіх
ознак держави та/або міжнародного визнання, а НЗФ,
що діють на їхніх територіях, не є суб’єктами міжнародного права з повною правосуб’єктністю. Однак
відсутність визнання НЗФ суб’єктами міжнародного
права не позбавляє їх відповідальності за порушення
норм міжнародного звичаєвого права, учинених під
час збройного конфлікту на Сході України. Учасники
НЗФ можуть нести індивідуальну кримінальну відповідальність відповідно до національного законодавства
України та міжнародного кримінального права.
Ситуація із встановленням характеру збройного конфлікту на Донбасі довгий час залишається невизначеною у зв’язку з тим, що РФ не визнає своєї участі
в ньому. Україна змушена докладати значних зусиль,
аби довести контроль РФ над НЗФ самопроголошених
республік у міжнародних судових інстанціях. Насамперед це важливо для застосування норм МГП, які, залежно від типу конфлікту, гарантують цивільним особам
та комбатантам різний ступінь захисту. Іншим важливим
питанням є правова кваліфікація збройного конфлікту

задля притягнення до відповідальності винних у вчиненні воєнних злочинів. Так, стандарти та заборони,
що застосовуються в неміжнародному збройному конфлікті, набагато вужчі, ніж ті, які використовуються під
час міжнародного збройного конфлікту.
Перелік основних міжнародних злочинів наведено
в Римському статуті Міжнародного кримінального суду
(далі – РС МКС), який містить більшість порушень
МГП, що визначені міжнародними конвенціями та міжнародним звичаєвим правом. Одним із міжнародних
злочинів відповідно до РС є воєнні злочини, що визначені в ст. 8. Воєнними злочинами є порушення норм
МГП, які вчиняються під час міжнародного збройного
конфлікту чи збройного конфлікту неміжнародного
характеру у випадку, якщо вони були вчинені в межах
плану чи політики або при широкомасштабному скоєнні
таких злочинів. Іншим видом злочинів, які в контексті
ситуації з Україною розглядаються Офісом Прокурора
МКС, є визначені в ст. 7 злочини проти людяності.
Важливим фактором для встановлення факту вчинення таких злочинів є критерії широкомасштабного та/
або систематичного нападу на цивільних осіб у межах
визначеної політики.
МКС проводить розслідування злочинів та переслідує винних осіб, які несуть найбільшу відповідальність
за їх вчинення на міжнародному рівні. Україна не є
учасницею РС МКС, однак вона видала дві декларації
(заяви), однією з яких визнала юрисдикцію МКС щодо
злочинів, скоєних на території України з 20 лютого
2014 року і дотепер15. На основі цього Офіс Прокурора МКС об’єднав обидві декларації та проводить
попереднє вивчення ситуації в Україні. Офіс Прокурора опублікував Звіти щодо дій із попереднього вивчення (попереднього розслідування) за 2017 рік та
2018 рік16, де вказано, що: «…до 30 квітня 2014 року
інтенсивність бойових дій між українськими військами
та антиурядовими збройними елементами на Сході
України досягла такого рівня, який передбачає застосування права збройних конфліктів, і що збройні

Женевська конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях від 12.08.1949 (I Женевська конвенція);
Женевська конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, зі складу збройних
сил на морі від 12.08.1949 (II Женевська конвенція); Женевська конвенція про поводження з військовополоненими від
12.08.1949 (III Женевська конвенція); Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949
(IV Женевська конвенція).
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Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12.08.1949, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 08.06.1977 (Протокол I); Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12.08.1949, що стосується захисту
жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру від 08.06.1977 (Протокол II); Додатковий протокол до Женевських
конвенцій від 12.08.1949, що стосується прийняття додаткової відмітної емблеми від 08.12.2005 (Протокол III).
14

15

У порядку п. 3 ст. 12 РС МКС від 17.07.1998.
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Звіт щодо дій з попереднього вивчення (попереднього розслідування) не є юридично обов’язковим документом.
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групи, що діють на Сході України, включно з «ЛНР»
і «ДНР», достатньо організовані, щоб розглядатися
як сторони неміжнародного збройного конфлікту»17.
Офіс Прокурора МКС також указав на наявність прямого військового протистояння між Збройними Силами РФ та України, відтак, що, паралельно з неміжнародним збройним конфліктом, на Сході України має
місце міжнародний збройний конфлікт18. Станом на
час написання звіту Офіс Прокурора МКС перебуває
на другій стадії попереднього розслідування ситуації
в Україні, тобто вивчає всю наявну інформацію про
конфлікт для визначення предметної юрисдикції МКС.
Після цього буде розглянуто прийнятність стверджуваних злочинів у МКС (третя стадія) та дослідження
того, чи забезпечить інтереси правосуддя повне розслідування (четверта стадія).
Оскільки бої в Широкиному велися в межах збройного
конфлікту на Сході України, вони підпадають під вищезгадану кваліфікацію Офісу Прокурора МКС. Міжнародний трибунал для колишньої Югославії, який передував створенню МКС, визначив поняття «збройний
конфлікт» як такий, що має місце під час застосування
збройної сили між державами, або коли відбувається
тривале застосування збройної сили між урядовими
силами та організованими збройними групами або між
такими групами всередині держави19.
Збройний конфлікт на Сході України відповідає цьому визначенню та містить ознаки як міжнародного
збройного конфлікту, так і неміжнародного збройного конфлікту. До неміжнародних збройних конфліктів
застосовується спільна для чотирьох Женевських
конвенцій ст. 3, якою визначено гарантії захисту для
постраждалих, а також Додатковий протокол ІІ.
Щодо міжнародного збройного конфлікту, Міжнародний трибунал для колишньої Югославії застосував
концепцію «загального контролю», відповідно до якої
збройний конфлікт вважається міжнародним, якщо
держава здійснює загальний контроль над збройними
силами чи воєнними угрупованнями, що беруть участь
у збройному конфлікті проти іншої держави. Ідеться не
лише про фінансування та надання засобів збройним
групам, а й про планування та нагляд20. Оскільки РФ

здійснює «загальний» контроль над НЗФ, до подій
у Широкиному також застосовується право міжнародних збройних конфліктів. Ідеться про чотири Женевські
конвенції від 12 серпня 1949 року про захист жертв
війни та Додатковий протокол I, що на порядок більше
регулювальних нормативно-правових актів, ніж ті, які
застосовуються щодо збройного конфлікту неміжнародного характеру.
Участь російських комбатантів у воєнних діях навколо
Широкиного підтверджується свідченнями громадян
РФ, мешканців Широкиного, українських військових
та виявленою зброєю російського виробництва. На
користь наявності контролю РФ над учасниками
НЗФ у Широкиному говорять факти, які розглядаються в підрозділі 2.5 «Участь Російської Федерації
у збройному конфлікті на Донбасі (південь Донецької
області)» цього звіту.
Проведене дослідження дає підстави стверджувати,
що під час бойових дій у Широкиному частими стали
випадки порушення принципу розрізнення. МГП
встановлює, що сторони збройного конфлікту повинні
розрізняти цивільних осіб та комбатантів, а напади
можуть бути спрямовані лише проти комбатантів21.
Серед зафіксованих порушень міжнародного права
слід виділити артилерійські обстріли, які проводились у Широкиному. Міжнародним правом установлені
обмеження на ведення військових дій щодо цивільного населення та об’єктів – заборонено здійснювати
напад, зокрема, обстрілювати незахищені населені
пункти, житло та будівлі, якщо вони не слугують воєнним цілям22.
Обстріли, які велися в Широкиному, призвели до низки
випадків загибелі та поранення цивільних осіб, а також
знищення та пошкодження цивільних об’єктів. Після
евакуації в лютому 2015 року цивільні об’єкти стали
активно використовуватися обома сторонами конфлікту як позиції та втратили імунітет. Незважаючи на те
що обидві сторони воєнних дій у Широкиному повинні
були дотримуватися принципу розрізнення, комбатанти
атакували не лише військові цілі та осіб, що безпосередньо брали участь у збройному конфлікті. Зокрема, траплялися випадки нападів на цивільні об’єкти,
унаслідок яких також страждало цивільне населення.

Report on Preliminary Examination Activities 2017 / The OTP of the ICC. Para. 94. 04.12.2017. URL: https://www.icc-cpi.int/
itemsDocuments/2017-PE-rep/2017-otp-rep-PE_ENG.pdf (last accessed: 12.09.2019).
17

18
Report on Preliminary Examination Activities 2018 / The OTP of the ICC. Para. 72. 05.12.2018. URL: https://www.icc-cpi.int/
itemsDocuments/181205-rep-otp-PE-ENG.pdf (last accessed: 12.09.2019).

Prosecutor v. Dusco Tadic, Case No. IT-94–1 (Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction). The
ICTY(Appeals Chamber). Para. 70. 02.10.1995. URL: http://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm (last accessed:
11.09.2019).
19

Prosecutor v. Dusco Tadic, Case No. IT-94–1-A (Judgement). The ICTY (Appeals Chamber). Para. 131. 15.07.1999. URL:
http://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/tad-aj990715e.pdf (last accessed: 11.09.2019).
20

Під час МЗК – ст. 48, 51(2) та 52(2) Додаткового протоколу I; у випадку НМЗК – ст. 13(2) Додаткового протоколу II;
ст. 8(2)(e)(i) РС МКС.
21

Ст. 85(3)(d) Додаткового протоколу I; ст. 8(2)(b)(iv), 8(2)(b)(v), ст. 8(2)(b)(i)/(ii) (під час МЗК) та ст. 8(2)(e)(i) (у випадку
НМЗК) РС МКС.
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Проведений аналіз також виявив випадки розташування військових об’єктів у Широкиному та околицях.
Відповідно до норм МГП кожна сторона конфлікту повинна в максимально можливій мірі уникати
розташування будь-яких військових об’єктів
у густонаселених районах або біля них. ЗСУ і НЗФ
розташовували озброєння в населених районах Широкиного, що може трактуватись як порушення Додаткового протоколу ІІ, зокрема ст. 13(1), відповідно
до якої «цивільне населення та окремі цивільні особи
користуються загальним захистом від небезпек, що
виникають у зв’язку з військовими операціями»23.
Іншим виявом застосування принципу розрізнення є
вимога для кожної сторони конфлікту в максимально
можливій мірі перемістити цивільних осіб та цивільні
об'єкти, які вона контролює, з районів, де такі об'єкти
розташовані в безпосередній близькості від військових
цілей24. Зокрема, це передбачає необхідність зробити
все можливе для евакуації цивільного населення з оточення військових цілей. Невибіркове застосування учасниками НЗФ важкого озброєння щодо
житлових районів та непередбачуваність обстрілів,
зокрема й цивільних об’єктів, створили загрозу для
життя мешканців села. У лютому 2015 року українські
військовослужбовці провели евакуацію більшості широкинців із метою уникнення жертв серед цивільних
осіб. Евакуаційні заходи зменшили кількість жертв серед цивільного населення, але одночасно призвели до
обмеження доступу мешканців села до власного майна.
Широкинцям не дозволяють заїжджати в село та відвідувати їхні будинки. Крім того, жодна компенсація
за зруйноване внаслідок обстрілів житло не була виплачена ані Україною, ані РФ, яка здійснює ефективний контроль над територією т. зв. ДНР, де так само
проживають широкинці. Такі дії держави порушують
право на мирне володіння майном, що забезпечується низкою міжнародно-правових актів25. Ситуація
з доступом до житла широкинців ускладнюється тим,
що частина села замінована, а відтак його відвідання є потенційно небезпечним. Однак це не виключає

можливості виплати реституції або компенсації за втрачене майно. ООН затвердила рекомендації з питань,
пов’язаних із реституцією житла та майна в «Принципах
з питань реституції житла та майна біженців і переміщених осіб»26. Зокрема, у контексті Широкиного важливою видається теза про те, що «переміщені особи
мають право на повернення їм житла, землі та/або
майна, яких їх свавільно або незаконно позбавили,
або на отримання компенсації за житло, землю та/або
майно, які, згідно з висновком незалежного й неупередженого суду, фактично неможливо повернути»27.
Цього підходу також дотримується Парламентська
Асамблея Ради Європи в Резолюції «Вирішення питань,
що стосуються майна біженців і переміщених осіб» та
наголошує на важливості забезпечення реституції у випадку знищення, окупації та конфіскації полишеного
майна: «Парламентська Асамблея вважає реституцію
оптимальною відповіддю втраті доступу та прав на
житло, землю й майно, оскільки серед усіх форм відшкодування вона єдина допомагає зробити вибір між
трьома «тривалими рішеннями» в питанні переміщення:
безпечне та гідне повернення у власний дім; місцева
інтеграція в місці переміщення; переселення в інше
місце в межах країни походження або за кордон»28.
У зв’язку з відсутністю власників будинків та майна
в Широкиному траплялися випадки пограбування
майна цивільних. Норми МГП забороняють пограбування майна як у міжнародних збройних конфліктах29,
так і в збройних конфліктах неміжнародного характеру30. Забороняється розграбування населеного пункту,
навіть якщо його захоплено штурмом. Починаючи з вересня 2014 року мали місце випадки розграбування
житла цивільного населення та обстріли цивільних
районів у Широкиному31.
Крім того, бойові дії в Широкиному супроводжувалися такими порушеннями, як убивства, катування,
жорстоке поводження, свавільні затримання
та утримання в незаконних місцях несвободи.
МГП містить низку норм, що встановлюють стандарти поводження із жертвами війни для їхнього захисту

23

Додатковий протокол II.

24

У випадку МЗК – ст. 58(а) Додаткового протоколу I; спірно щодо НМЗК.

Ст. 17 Загальної декларації прав людини від 10.12.1948; ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950.
25

26

Більше відомі як «Принципи Пінейру».

Economic, social and cultural rights. Housing and property restitution in the context of the return of refugees and internally
displaced persons, Final report of the Special Rapporteur, Paulo Sérgio Pinheiro, Principles on housing and property restitution
for refugees and displaced persons / UN Commission on Human Rights, Sub-Commission on the Promotion and Protection of
Human Rights. 28.06.2005.URL: https://www.unhcr.org/protection/idps/50f94d849/principles-housing-property-restitutionrefugees-displaced-persons-pinheiro.html (last accessed: 11.09.2019).
27

Резолюція 1708 (2010). Вирішення майнових питань біженців і внутрішньо переміщених осіб / Парламентська Асамблея
Ради Європи. 28.01.2010. URL: https://rm.coe.int/16806b5a6d (дата звернення: 12.09.2019).
28

29

Ст. 33 IV Женевської конвенції; ст. 8(2)(b)(xvi) РС МКС.

30

Ст. 4(2)(g) Додаткового протоколу II; ст. 8(2)(e)(v) РС МКС.

Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні: 16.11.2015 – 15.02.2016 / УВКПЛ. Параграф 161. URL: https://www.
ohchr.org/Documents/Countries/UA/Ukraine_13th_HRMMU_Report_3March2016_Ukrainian.pdf (дата звернення: 09.09.2019).
31
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залежно від статусу жертв війни та типу збройного
конфлікту. Ст. 3 (загальна для всіх чотирьох Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року) містить
принципи, що стосуються поводження з особами під
владою воюючих сторін. Згадані протиправні діяння
становлять серйозне порушення ст. 3, а згідно зі ст. 7
та 8 РС такі дії в рамках збройного конфлікту на Донбасі, зокрема й у Широкиному, можуть визнаватися
воєнними злочинами та злочинами проти людяності.
Під час проведення дослідження були зафіксовані випадки використання дітей для участі у збройному конфлікті в Широкиному з боку учасників НЗФ,
що заборонено нормами МГП, міжнародного кримінального права та іншими міжнародними документами
правового характеру. Сторони, що перебувають у конфлікті, зобов’язані утримуватися від вербування або
використання дітей, що не досягли 15-річного віку, до
збройних сил, а також вживати усіх можливих заходів
для того, щоб вони не брали безпосередньої участі
в бойових діях32. Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних
конфліктах забороняє пряму участь у військових діях
осіб, що не досягли 18 років. Тому держави – учасниці
Протоколу повинні забезпечити, щоб особи, які не досягли 18-річного віку, не підлягали обов’язковому призову до їхніх збройних сил, а збройні групи не повинні
вербувати або використовувати їх у військових діях33.
У межах цього дослідження були встановлені випадки
порушення обмежень щодо використання дозволених видів зброї та методів ведення війни
учасниками НЗФ. Так, у Широкиному мали місце порушення обмежень щодо використання мін, умисний
обстріл автомобіля швидкої медичної допомоги, мінування тіл померлих. Як у міжнародному збройному
конфлікті34, так і в збройному конфлікті неміжнародного характеру35, медичний персонал, що виконує свої

професійні обов’язки, має право на повагу та захист
за будь-яких обставин. Аналогічним чином спільна для
чотирьох Женевських конвенцій ст. 3 вимагає захисту
медичних транспортних засобів, оскільки це є допоміжною формою для забезпечення медичною допомогою
поранених і хворих. Санітарно-транспортні засоби, які
призначені для медичних перевезень, повинні бути під
захистом, а також не можуть бути об’єктом нападу36.
У всіх можливих випадках, й особливо після бойових
дій, кожна сторона конфлікту повинна вживати всіх
можливих заходів для того, щоб без будь-якої дискримінації розшукати, підібрати та евакуювати померлих37.
Кожній стороні конфлікту забороняється глумитися
над тілами померлих38. Заборона на осквернення мертвих тіл у міжнародних збройних конфліктах охоплюється воєнним злочином «посягання на людську гідність» відповідно до Статуту МКС, який відповідно до
«Елементів злочинів» також стосується померлих39.
Відповідно до Конвенції про заборону застосування,
накопичення запасів, виробництва та передання протипіхотних мін та про їх знищення 1997 року, держави-учасниці не повинні використовувати, розробляти,
виробляти, накопичувати або передавати протипіхотні
міни або допомагати будь-кому вчиняти такі дії. Однак низка держав, включаючи РФ, не ратифікували
Конвенцію про протипіхотні міни. Тому не можна
стверджувати, що використання протипіхотних мін
заборонене міжнародним звичаєвим правом. Однак
МГП встановлює, що при використанні наземних мін
особливу увагу слід приділити мінімізації їхніх невибіркових наслідків, а сторона конфлікту, яка використовує
наземні міни, повинна за можливості реєструвати місця
їхнього встановлення. Ці правила застосовуються до
використання протипіхотних мін як у міжнародних, так
і в неміжнародних збройних конфліктах40. Це також
стосується держав, які не прийняли повної заборони
на використання протипіхотних мін.

Ст. 77 Додаткового протоколу I; ст. 4(2)(с) Додаткового протоколу II; ст. 8(2)(b)(xxvi), 8(2)(е)(vii) РС МКС; ст. 38 Конвенції
про права дитини від 20.11.1989.
32

33

Ст. 4 Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах від 01.01.2000.

Ст. 24 та 25 I Женевської конвенції; ст. 36 та 37 ІІ Женевської конвенції; ст. 20 IV Женевської конвенції; ст. 15 Додаткового протоколу І.
34

35

Ст. 9 Додаткового протоколу ІІ.

Під час МЗК – ст. 35 I Женевської конвенції; ст. 21 IV Женевської конвенції; ст. 21 Додаткового протоколу І. У випадку
НМЗК – ст. 11 Додаткового протоколу ІІ.
36

Під час МЗК – ст. 15 I Женевської конвенції; ст. 18 ІІ Женевської конвенції; ст. 16 IV Женевської конвенції. У випадку
НМЗК – ст. 8 Додаткового протоколу ІІ.
37

38

Там само; ст. 34 Додаткового протоколу І.

«War crime of outrages upon personal dignity» - «For this crime, “persons” can include dead persons. It is understood that
the victim need not personally be aware of the existence of the humiliation or degradation or other violation. This element takes
into account relevant aspects of the cultural background of the victim». See Elements of Crimes / The ICC. Footnote 49 relating
to Article 8(2)(b)(xxi). 2013. URL: https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B-45BF9DE73D56/0/
ElementsOfCrimesEng.pdf (last accessed: 12.09.2019).
39

Ст. 7 Протоколу про заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток та інших пристроїв з поправками, внесеними 03.05.1996; «[…] Таким чином, наявні переконливі докази існування в неміжнародних збройних конфліктах норми
звичаєвого права, згідно з якою міни не повинні застосовуватися такими способами, які можуть бути прирівняні до нападу
невибіркової дії, і тому слід бути особливо обережними, щоб звести до мінімуму наслідки їх невибіркової дії». See Rule 81.
Restrictions on the Use of Landmines / The Customary IHL Database. URL: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/
v1_rul_rule81 (last accessed: 12.09.2019).
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Питання відповідальності України та РФ за порушення
на Сході України вивчається Європейським судом
з прав людини (далі – Суд/ЄСПЛ) через міждержавні
скарги та індивідуальні заяви. Для доведення факту
здійснення контролю однією державою над територією іншої ЄСПЛ використовує концепцію ефективного
контролю. Станом на сьогодні рішення в міждержавному спорі «Україна проти РФ» немає, але прецедентною
є справа «Ілашку проти Молдови та Росії», де ЄСПЛ
установив, що РФ провадить ефективний контроль на
території Придністров’я та є відповідальною державою
за порушення прав людини, а також визнав наявність
зобов’язання в Молдови щодо захисту прав осіб, які
перебували в непідконтрольному їй Придністров’ї.
Розглядаючи обсяг зобов’язань держави щодо захисту цивільного населення від наслідків бойових дій,
ЄСПЛ застосовує критерій обов’язку щодо планування
та контролю операцій, пов’язаних зі збройними конфліктами. Відповідно до нього держава зобов’язана
планувати операції, пов’язані із застосуванням сили,
та мінімізувати ризик для життя всіх людей41.
Безперечно, ці рішення є прецедентом у частині критеріїв для визначення ефективного контролю РФ над
тимчасово окупованими територіями, зокрема й над
Широкиним, але в подальшому ЄСПЛ самостійно
встановлюватиме, які з них будуть визначальними за
конкретних обставин. У контексті бойових дій у Широкиному, Суд може розглядати протиправні дії, які
є втручанням у право на приватне та сімейне життя,
порушенням заборони катувань, права на життя, на
свободу та особисту недоторканність, на майно, які захищаються Європейською Конвенцією про захист прав
людини і основоположних свобод (далі – ЄКПЛ)42.
У 2015 році Верховна Рада України (далі – ВРУ)
затвердила Постанову «Про Заяву Верховної Ради
України "Про відступ України від окремих зобов’язань,
визначених Міжнародним пактом про громадянські
й політичні права та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод"», яка стосується території, ураженої збройним конфліктом. Цей відступ стосується лише деяких із прав, зокрема права на свободу
та особисту недоторканність, права на справедливий
суд, права на повагу до приватного й сімейного жит-

тя та права на ефективний засіб правового захисту43.
Однак це не скасовує юрисдикції України відповідно
до ст. 1 Конвенції, а лише зменшує її сферу.

1.2. Національне законодавство
Військовослужбовці ЗСУ, НГУ та інших військових
формувань України за порушення норм МГП можуть
бути притягнуті як до дисциплінарної, так і до кримінальної відповідальності.
Кримінальна відповідальність військовослужбовців за
злочини, пов’язані з порушенням норм МГП, наразі передбачена, зокрема, у розд. ХІХ та ХХ Кримінального
кодексу України (далі – КК України).
Крім цього, КК України встановлює кримінальну відповідальність за умисне вбивство, тілесні ушкодження
різного ступеня тяжкості, побої та мордування, катування, позбавлення волі або викрадення людини, терористичний акт, втягнення у вчинення терористичного акту,
публічні заклики до вчинення або сприяння вчиненню
терористичного акту, створення терористичної групи
чи терористичної організації, фінансування тероризму.
Суб’єктом цих злочинів може бути будь-яка фізична
осудна особа, яка вчинила відповідний злочин у віці,
з якого, відповідно до КК України, може наставати
кримінальна відповідальність.
Кримінальне провадження в Україні має декілька основних стадій, які в спрощеному вигляді можна представити як досудове розслідування, судове провадження та виконання судових рішень.
За загальним правилом досудове розслідування
здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого перебуває місце
вчинення кримінального правопорушення. Слідчі органів Національної поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, крім тих, які
віднесені до підслідності інших органів досудового
розслідування. Наприклад, СБУ підслідні злочини
проти основ національної безпеки України, злочини,
пов’язані з тероризмом, злочини проти миру, безпеки
людства та міжнародного правопорядку та деякі інші
види злочинів44.

McCann and Others v. the UK, application no. 18984/91 (Judgment). The ECHR. Para. 192-194. 27.09.1995. URL: https://
hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22McCann%20and%20Others%20v.%20the%20United%20Kingdom%22],%22
documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57943%22]} (last
accessed: 11.09.2019); Andronicou and Constantinou v. Cyprus, application no. 86/1996/705/897 (Judgment). The ECHR. Para.
171. 09.10.1997. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Andronicou%20and%20Constantinou%20v.%20
Cyprus%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%2200158102%22]}(last accessed: 11.09.2019).
41

Ст. 2, 3, 5, 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод.
42

Про Заяву ВРУ «Про відступ України від окремих зобов’язань, визначених Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод»: Постанова ВРУ від 21.05.2015 № 462-VIII.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/462-19 (дата звернення: 23.09.2019).
43

Злочини без покарання: порушення прав людини під час збройного конфлікту на Сході України / О. Одегов, Н. Гриценко;
за заг. ред. В. Щербаченка. ГО «СЦГІ». Київ, 2018. С. 15-16. URL: http://totalaction.org.ua/public/upload/book/1537429558_
Crimes_UKR_compressed.pdf (дата звернення: 15.08.2019).
44
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Майже всі події, які пов’язані з артилерійськими обстрілами населених пунктів, загибеллю та/або пораненням
цивільних осіб у ході таких артобстрілів, кваліфікуються
органами досудового розслідування за відповідними
частинами ст. 258 КК України як терористичні акти.
Наприклад, у випадку загибелі жителя прифронтового населеного пункту внаслідок артобстрілу такі дії
українські правоохоронці кваліфікуватимуть за ч. 3
ст. 258 КК України як терористичний акт, що призвів
до загибелі людини (особливо тяжкий злочин). Покарання за такий злочин – позбавлення волі на строк від
10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
Сьогодні в середовищі українських правників дещо
дискусійним залишається питання про те, чи потрібен
окремий закон для того, аби вважати «ДНР»/«ЛНР»
терористичними організаціями та притягати учасників
цих організацій до кримінальної відповідальності за
злочини, пов’язані з тероризмом.
Однак, згідно з правовою позицією Верховного Суду,
визнання діяльності терористичною має здійснюватися
судом у конкретному кримінальному провадженні на
підставі наявних матеріалів і для притягнення особи до
кримінальної відповідальності за статтями КК України,
що встановлюють відповідальність за злочини, пов’язані з тероризмом, окреме окреме судове рішення або
рішення органу законодавчої чи виконавчої влади про
визнання діяльності терористичною не потрібне. Верховний Суд виходить із того, що обставина діяльності
«ДНР»/«ЛНР» як терористичної організації підтверджується зверненнями ВРУ до ООН, Європейського
Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської
Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ,
національних парламентів держав світу про визнання
Російської Федерації державою-агресором, які затверджено постановою ВРУ від 27 січня 2015 року
№ 129-VІІІ, заявою ВРУ «Про визнання Україною
юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо
скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів
вищими посадовими особами Російської Федерації
та керівниками терористичних організацій «ДНР» та
«ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та
масового вбивства українських громадян», схваленою
постановою ВРУ від 4 лютого 2015 року № 145-VIII,
заявою ВРУ «Про відсіч збройній агресії Російської
Федерації та подолання її наслідків», схваленою постановою ВРУ від 21 квітня 2015 року № 337-VІІІ, у яких
«ДНР» та «ЛНР» визначено терористичними організаціями (див., наприклад, постанову від 05.07.2018
у справі № 225/6151/15-к)45.
Тому можна вважати, що в судовій практиці це питання
більш-менш урегульоване.

Розслідування злочинів, пов’язаних із тероризмом,
здійснюють слідчі СБУ. Якщо кримінальне провадження розпочинається слідчим іншого органу досудового розслідування (найчастіше це слідчі поліції, куди
першочергово надходять усі повідомлення про події),
то в подальшому підслідність такого кримінального
провадження визначається прокурором за слідчими
СБУ, і кримінальне провадження передається за підслідністю.
Ціла низка протиправних діянь, які вчиняються в районах ведення бойових дій, окремо криміналізовані
в розд. XIX «Військові злочини» та ХХ «Злочини проти
миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку» КК України.
Так, ст. 432 КК України встановлює кримінальну відповідальність за мародерство (викрадення на полі
бою речей, що знаходяться при вбитих чи поранених),
а ст. 433 КК України – за насильство над населенням у районі воєнних дій (насильство, протизаконне
знищення майна, протизаконне відібрання майна під
приводом воєнної необхідності, розбій). Ці злочини
вважаються тяжкими.
Ст. 438 КК України встановлюється кримінальна відповідальність за порушення законів та звичаїв війни
(жорстоке поводження з військовополоненими або
цивільним населенням, застосування засобів ведення
війни, заборонених міжнародним правом, та ін.), зокрема у випадку, якщо такі діяння поєднані з умисним
вбивством (кваліфікуюча ознака даного злочину). Такі
злочини є особливо тяжкими.
Діянням, що переслідується в кримінальному порядку,
відповідно до ст. 447 КК України, вважається також
найманство (вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання найманців із метою використання у збройних конфліктах, участь найманця
у збройному конфлікті та ін.). Залежно від наявності або
відсутності кваліфікуючих ознак (наприклад, якщо дії
призвели до загибелі людини) є тяжким або особливо
тяжким злочином.
6 червня 2019 року ВРУ в першому читанні було
прийнято проєкт Закону України від 20.12.2018 за
№ 9438 про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного
права, який має на меті забезпечення максимальної
гармонізації положень кримінального законодавства
України з положеннями сучасного міжнародного права
та практикою їх імплементації в національні правові
системи в аспекті відповідальності за діяння, що визнаються злочинами за міжнародним правом46.

Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 05.07.2018 у справі
№ 225/6151/15-к. ЄДРСР. 12.07.2018. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/75241808 (дата звернення: 11.09.2019).
45

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства
з положеннями міжнародного права: Проєкт Закону від 20.12.2018 № 9438. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=65266 (дата звернення: 12.09.2019).
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2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
ПРО ЗБРОЙНЕ ПРОТИСТОЯННЯ
В ШИРОКИНОМУ
2.1. Розташування, інфраструктура та населення села
Село Широкине розташоване на півдні Донецької області, уздовж узбережжя Азовського моря, між містами
Маріуполь та Новоазовськ.
Відстань від села до Маріуполя автошляхами становить
24 км, до Новоазовська – 22 км. На північ від села
проходить автодорога міжнародного значення М 14
«Одеса – Мелітополь – Новоазовськ – пункт пропуску Новоазовськ». Відстань від села до кордону з РФ
автошляхами становить 57 км.
Близько 15 км на північ від Широкиного розташоване
село Пікузи (кол. Комінтернове). Від нього в бік Широкиного тягнуться дві великі балки, що являють собою
природну перешкоду для руху колісної техніки. Уже
поблизу Широкиного ці балки з’єднуються в одну, яка
згодом перетинає всю західну околицю села. На цій
же західній околиці села розташовані пагорби («Широкинські висоти»). З пагорбів добре проглядається
вся навколишня місцевість.
Описаний ландшафт значною мірою обумовив розвиток воєнних подій, пов’язаних із Широкиним.

До 2014 року село належало до Новоазовського району (адміністративний центр – м. Новоазовськ). Орган
місцевого самоврядування – Широкинська сільська
рада. До складу сільради, крім самого Широкиного,
входило ще й невелике село Бердянське. Після окупації Новоазовська 11 грудня 2014 року парламент
України змінив межі деяких районів Донецької області,
і землі Широкинської сільради були передані до Волноваського району (адміністративний центр – м. Вол
новаха, близько 83 км на північ від Широкиного)47.
За даними Всеукраїнського перепису населення
2001 року, Широкинська сільрада нараховувала
1 639 осіб, з яких у Широкиному проживали 1 411 осіб,
а в Бердянському – 228 осіб. До половини населення становили особи, які досягли пенсійного віку. За
оцінками самих широкинців, 2014 року в селі мешкало
1 800 осіб48.
Трохи відокремлено від основної частини села, на самому узбережжі моря, був розташований кооператив
«Хвиля». Широкинці вважають, що там могло проживати до 1 000 осіб49.

Ортофотоплан 1. Географічний ландшафт південної частини Волноваського району Донецької області
Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж міста Маріуполь, Вол
новаського, Новоазовського та Тельманівського районів Донецької області: Постанова ВРУ від 11.12.2014 № 32-VIII.
URL: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/32-19 (дата звернення: 12.09.2019).
48
Всеукраїнський перепис населення / Державна служба статистики України: вебсайт. URL: ukrcensus.gov.ua (дата звернення: 12.09.2019); История села / ОО «Спасение Широкино»: веб-сайт. URL: http://shirokino.net/o-nas/istoriya-sela (дата
обращения:12.09.2019).
49
Там само.
47
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Досліджуючи різні джерела інформації та враховуючи
процеси трудової міграції, Центр дійшов до висновку,
що цифра у 1 800 осіб є дещо завищеною та швидше
за все враховує відпочивальників, сезонних працівників
та інші категорії осіб, які проживали в селі лише влітку.
Так само малоймовірною є цифра постійних мешканців
кооперативу «Хвиля».
Згідно зі статистичною інформацією, наданою Головним управлінням статистики в Донецькій області на
запит Центру, чисельність наявного населення села

Широкине на 1 січня 2014 року – 2018 рік становила: 2014 рік – 1 278 осіб, 2015 рік – 1 198 осіб,
2016 рік – 1 180 осіб, 2017 рік – 1 166 осіб, 2018 рік –
1 150 осіб50.
До початку збройного конфлікту в селі функціонували медична амбулаторія, бібліотека, пошта, Будинок
культури. Працювали школа й дитячий садок, а в літній
період – дитячі оздоровчі табори «Маяк» та «Багряні
вітрила» (останні розташовувалися на західних околицях села, на вже згаданих вище пагорбах).

План місцевості 1. Село Широкине Волноваського району Донецької області

Фото 1. Зруйнована школа в с. Широкине. Серпень 2019 року. Знімок з екрану 1. Зруйнована школа
в с. Широкине, 2016 рік. Джерело: YouTube-канал
Джерело: сторінка ООС у Facebook
Максима Непотенка
Лист Головного управління статистики в Донецькій області від 10.04.2019 за вих. № 12.2-05/33/ЗПІ-19. Лист містить
примітку, згідно з якою дані щодо чисельності населення отримані відповідно до Методики оцінки (розрахунку) загальної
чисельності наявного населення по сільських населених пунктах, розробленої на виконання доручення КМУ від 04.11.2010
№ 57773/3/1-10 для цілей бюджетної політики, затвердженої наказом Держкомстату від 06.05.2011 № 111.
50
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Характер основних занять місцевих жителів обумовлювався географічним розташуванням села. Значна
частина людей отримувала основний дохід від сезонної
здачі в оренду власної нерухомості, забезпечуючи літній відпочинок на березі моря. Жителі села заробляли
продажем товарів відпочивальникам (ринок, пляжна
торгівля та ін.). Роботу можна було знайти в літніх кафе
та магазинах, в обслуговуванні котеджів, мініготелів та
декількох великих баз відпочинку («Золотий берег»,
«Машинобудівник», «Бригантина», «Романтик»).
Традиційною зайнятістю був рибний промисел та
сільське господарство. У селі були розташовані рибопереробні потужності та тваринницькі ферми. За
твердженнями окремих респондентів, частина місцевих рибалок могла бути задіяна в браконьєрстві,
що є цілком характерним для відповідної місцевості51.
Очевидно, перебільшуючи прибутки від незаконного
вилову риби, жителі навколишніх населених пунктів
навіть жартували, що будинки в Широкиному побудовані на «чорній ікрі».
Невелика відстань до Маріуполя, розташування села
на березі моря, наявність міжнародної траси, яка проходить поруч із селом, відсутність у селі шкідливого
промислового виробництва (на відміну від Маріуполя),
добрі можливості для ведення власної справи – усе
це робило Широкине привабливим місцем для проживання. Наявність нерухомості в селі певна частина як
широкинців, так і маріупольців, розглядали як своєрідний привілей. Згодом, коли через збройний конфлікт
широкинці будуть змушені виїхати до Маріуполя, образ
жителів «багатого села» ускладнить адаптацію частини
колишніх селян у місті.
У період із лютого по липень 2014 року село не згадувалося в медіа в контексті воєнних дій на території
України.
11 травня 2014 року в окремих населених пунктах Донецької та Луганської областей відбувся незаконний
із точки зору українського законодавства референдум
з питанням про державну самостійність «ДНР»/«ЛНР».
У Широкиному цей захід відбувався на вулиці біля місцевого клубу. У лютому 2017 року Центр «Миротворець» опублікував список учасників референдуму в селі
Широкине, що налічував 189 імен місцевих жителів52.
51

Якщо вважати цей список достовірним, явка на незаконний референдум становила приблизно 14,68 %53.
Оскільки оприлюднений список за своїм змістом
нагадує лише перелік осіб, які отримали «бюлетень»
для голосування, а також з огляду на відому практику
голосування в інших населених пунктах, можна припустити, що не всі учасники цього заходу підтримали
самостійність «ДНР»54.
Улітку 2014 року в Широкиному, поряд із традиційними відпочивальниками, почали масово приїжджати
родини з населених пунктів Сходу України, охоплених
у той час подіями «руської весни». Подібна ситуація
спостерігалася і в інших населених пунктах, розташованих на узбережжі Азовського моря.
Тоді серед цивільного населення Сходу України домінувала думка, що окремі акти насильства не переростуть у широкомасштабне збройне протистояння,
і частина людей намагалася перечекати небезпечний
період у курортних селах на березі Азовського моря.
Проте вже тоді було багато й таких людей, які втратили житло та їхали на південь Донецької області як
вимушені переселенці.
Серед широкинців були ті, хто з розумінням ставився
до проблем цих людей та надавав їм всебічну допомогу житлом, одягом, продуктами харчування, тобто
вже тоді відчув на собі наслідки збройного конфлікту.
Але серед опитаних широкинців є чимало й тих, які
особисто для себе оцінили датою початку збройного
конфлікту лише ті дні, коли воєнні дії торкнулися безпосередньо їх самих, тобто вересень 2014 року або
навіть лютий 2015 року55.
Імовірно, через те, що українські військові вважали
село стратегічною точкою на шляху можливого наступу
росіян на Маріуполь, уже в липні-серпні 2014 року на
околицях Широкиного почали з’являтися перші фортифікаційні споруди (окопи, бліндажі та ін.). Допомогу
матеріалами (зокрема, слябами) надавали металургійні
комбінати Маріуполя56.
Будівництво здійснювалося на західних околицях села,
на «Широкинських висотах», поруч із розташованими
там дитячими оздоровчими таборами. «Першу захисну
лінію в Широкиному будували ще з липня 2014 року.
Будували ЗСУ», – згадує одна з мешканок села57.

Інтерв’ю EUCCI-21 від 17.01.2019.

Список-1 участников пророссийского псевдореферендума в 2014 г. в Широкино (Донецкая обл.) / Центр «Миротворець»:
веб-сайт. 12.02.2017. URL: https://myrotvorets.center/940079-spisok-1-uchastnikov-prorossijskogo-psevdoreferenduma-v2014-g-v-shirokino-doneckaya-obl/ (дата обращения: 12.09.2019).
52

За офіційними даними Головного управління статистики, у Донецькій області у 2014 році на території Широкинської
сільради проживало 1 278 осіб.
53

54

Оприлюднений список може бути неповним (знайдено та/або оприлюднено лише частину списку).

55

Інтерв’ю EUCCI-8 від 31.07.2018, EUCCI-7 від 01.08.2018, EUCCI-14 від 02.08.2018 та ін.

Інтерв’ю EUCCI-2 від 30.05.2018; Интервью с мэром Мариуполя Юрием Хотлубеем / Hubs. 14.04.2015. URL: http://
hubs.ua/authority/tri-linii-oborony-mariupolya-35030.html (дата обращения: 12.09.2019).
Сляб – товста сталева заготовка прямокутного перетину. Ширина сляба – 400-2 500 мм, висота (товщина) – 75-600 мм.
56

57

Інтерв’ю EUCCI-1 від 29.05.2018.
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«Десь усередині серпня 2014 року […] практично на
висотах за церквою [західна околиця села – прим.
авт.] почалося будівництво військових укріплень», –
розповідає ще один житель Широкиного58.
Опитані Центром респонденти повідомляли, що влітку в таборах ще проживали цивільні особи, зокрема
вимушені переселенці з інших населених пунктів, охоплених збройним конфліктом. Вони залишили табори
наприкінці серпня 2014 року, з початком наступу ЗС
РФ (окремі особи із числа персоналу, що обслуговував табір, продовжували формально охороняти та
підтримувати порядок у таборах щонайменше до кінця
квітня 2015 року)59.
Одночасно із цим у Широкиному з’явилися нечисленні
групи учасників НЗФ, які могли пересуватися без зброї
та/або використовувати цивільний одяг для маскування, однак місцевим було неважко розпізнати чужинців.

2.2. Воєнні дії в селі в період
із 24 серпня 2014 року
по 9 лютого 2015 року

Передові укріплені позиції НЗФ (блокпост) розміщувалися у двох кілометрах на схід від Широкиного в бік
Новоазовська, на автодорозі міжнародного значення М 14, біля повороту на населений пункт Саханка.
«Українські війська стояли на "Шпилі"63, а "ДНР" стояли під Саханкою», – коротко підсумовує розташування
сил воюючих сторін один із жителів села64.
Відповідно до оперативного звіту СММ ОБСЄ від
4 вересня, ані українська армія, ані учасники НЗФ
станом на той день не контролювали село.
4 вересня близько 15:00 з району села Безіменне
(за 11 км від Широкиного в бік україно-російського
кордону, контролювалося на той час НЗФ) російська
артилерія відкрила вогонь по українських військових.
Вогневі позиції артилерії були облаштовані на території
пансіонату «Утес». Після цього НЗФ силами до п’яти
танків, трьох самохідних артилерійських установок,
систем залпового вогню «Град», особового складу
з мінометами та іншим важким озброєнням розпочали наступ у напрямку Широкиного. Сили АТО атаку
відбили65.

24 серпня 2014 року на територію України вторглися регулярні військові підрозділи РФ, які в подальшому брали участь у боях за м. Іловайськ 60.
27 серпня 2014 року російські війська зайняли місто
Новоазовськ61. Село Широкине опинилося на шляху
подальшого просування росіян у напрямку Маріуполя.
На початку вересня 2014 року позиції українських
військових були розташовані на західних околицях
села, на «Широкинських висотах». Імовірно, це були
позиції батальйону «Азов» та 23-го окремого мотопіхотного батальйону «Хортиця» (23 ОМПБ, в/ч А2988,
пп В0131)62. На користь присутності останнього свідчить той факт, що 5 вересня в районі села загинули
троє бійців цього батальйону: Володимир Попов,
В’ячеслав Комар та Юрій Демидов.

Знімок з екрану 2. Обстріл Широкиного 4 вересня
2014 року. Джерело: YouTube-канал Андрія Дзиндзі

Але, незважаючи на наявність цих позицій, українські
військові досить умовно контролювали місцевість від
Широкиного до Маріуполя. Фактична лінія оборони
Маріуполя проходила по східних околицях цього міста
(контрольно-пропускний пункт «Східний»).
58

Відео:
перший обстріл
Широкиного,
4 вересня 2014 року

Інтерв’ю EUCCI-4 від 31.05.2018.

Бійці під Широкиним чекають на штурм / Подробности: вебсайт новинної телевізійної програми телеканалу «Інтер».
29.04.2015. URL: https://podrobnosti.ua/2031766-bjts-pd-shirokinim-chekajut-na-shturm.html (дата звернення: 12.09.2019).
59

Юрій Луценко прозвітував щодо результатів розслідування кримінального провадження за фактом розв’язання і ведення
представниками влади та Збройних Сил Російської Федерації агресивної війни проти України / ГПУ: вебсайт. 02.09.2016.
URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=191816 (дата звернення: 12.09.2019).
60

ТСН. Українська армія залишила Новоазовськ і готується обороняти Маріуполь: відео на YouTube-каналі телеканалу.
27.08.2014. URL: https://www.youtube.com/watch?v=DpWRV06Y3LM (дата звернення: 09.09.2019).
61

62

«Азов» був батальйоном до 17.09.2014.

«Шпилем» місцеві жителі називають пагорб, що розташований на західній околиці села (в адміністративних межах села,
але вже поза житловою забудовою).
63

64

Інтерв’ю EUCCI-14 від 02.08.2018; EUCCI-2 від 30.05.2018.

Зведені дані ІАЦ РНБОУ на 17:00 – 4 вересня 2014 / ІАЦ РНБОУ: вебсайт. 04.09.2014. URL: http://mediarnbo.
org/2014/09/04/zvedeni-dani-iats-rnbou-na-17-00-04-veresnya-2014-roku/ (дата звернення: 12.09.2019).
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За свідченнями окремих респондентів, обстріл 4 вересня проводився з боку села Пікузи (кол. Комінтернове), яке на той час перебувало під контролем учасників
НЗФ, що не зовсім узгоджується з наведеними вище
даними ІАЦ РНБОУ, але в будь-якому разі підтверджує, що артобстріл села 4 вересня проводили НЗФ66.
Унаслідок наступу росіян «Азов» поніс втрати пораненими і залишив «Широкинські висоти», але вже наступного дня повернувся на позиції67.
5 вересня, станом на 16:30, бої тривали, однак, за
повідомленнями української влади, подальшого руху
НЗФ у напрямку Маріуполя не було. Серед українських
військових були поранені.
У ці дні з використанням важкої артилерії були обстріляні контрольно-пропускні пункти українських військових «Східний» та «Виноградне», розташовані фактично
на східних околицях Маріуполя68. З огляду на обрану
ціль та втрати серед українських військових не виникає сумнівів у тому, що ці артобстріли здійснювалися
учасниками НЗФ.
У той самий час у Мінську (Республіка Білорусь) тривав
процес підписання «Першої Мінської угоди» («Мінськ –
1»), або Мінського протоколу. Передбачалося забезпечити негайне двостороннє припинення застосовування
зброї, моніторинг та верифікацію з боку ОБСЄ режиму
незастосування зброї, а також провести інші заходи,
спрямовані на припинення збройного протистояння.
Дія перемир’я мала розпочатися 5 вересня о 18:0069.
Проте 5 вересня, ще до проголошення режиму припинення вогню, НЗФ було здійснено ще одну спробу
штурму Широкиного. Для цих цілей були задіяні до
12 одиниць бронетехніки та близько 60 осіб особового
складу. Українські військові відбили атаку70.

Відповідно до Меморандуму від 19 вересня, підписаного в Мінську учасниками тристоронньої контактної
групи (Україна, РФ, ОБСЄ), Широкине потрапляло до
30-кілометрової зони безпеки. Сторони мали відвести
засоби ураження калібром понад 100 міліметрів від
лінії зіткнення на відстані не менше 15 кілометрів із
кожної сторони, у тому числі з населених пунктів. Таким чином, село отримувало своєрідний «нейтральний
статус». Підписаний документ передбачав зупинення підрозділів і військових формувань сторін на лінії
зіткнення станом на 19 вересня 2014 року, а також
заборону на застосування всіх видів зброї і ведення
наступальних дій71.
Аналіз свідчень місцевих жителів дозволяє стверджувати, що, всупереч досягнутим політичним домовленостям, нечисленні групи учасників НЗФ були
присутні в селі щонайменше з вересня 2014 року по
лютий 2015 року. Вони займали будинки на східних
околицях села (зокрема, по вулиці Степовій), полишені
місцевими жителями після артобстрілів 4-5 вересня
2014 року.
Один із респондентів розповідав, що в будинку його
сусідів перебували учасники НЗФ, які залишили цей
будинок лише в першій декаді лютого 2015 року72.
Селом ширилися чутки, що деякі з учасників НЗФ за
осінь 2014 року навіть встигли зареєструвати шлюби
з місцевими жінками73.
Інший респондент згадував про те, як 14 вересня учасники НЗФ евакуювали із села до Новоазовська його
сусіда – особу з інвалідністю. У вказаний вище період
учасники НЗФ проводили в селі незаконні затримання
та пограбували окремих широкинців74.

Повідомляючи про ці події, ІАЦ РНБОУ, напевне, мав
на увазі спробу НЗФ знищити фортифікаційні споруди
українців, розташовані на «Широкинських висотах», і таким чином узяти село під свій контроль, адже в самому
селі українських військових станом на 5 вересня не було.
Масовані артилерійські обстріли 4 та 5 вересня стали
причиною перших смертей та руйнувань у Широкиному.
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Інтерв’ю UGSPL-33 від 05.10.2015.
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Інтерв’ю EUCCI-38 від 14.08.2019, EUCCI-16 від 15.01.2019.

Відео: Широкине
в «сірій зоні»,
експрес-опитування
широкинців, вересень
2014 року
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За словами місцевих жителів, а також відповідно до
повідомлень ЗМІ, у жовтні-листопаді, у порушення Мінських домовленостей, у село заходила і бронетехніка
НЗФ75.
Військова присутність НЗФ у селі суперечила досягнутим Мінським домовленостям та створювала загрозу
для підрозділів ЗСУ, задіяних в обороні Маріуполя.
Після артобстрілів 4-5 вересня значна кількість місцевих жителів на деякий час виїхала із села. Згодом
частина з них повернулася.
У період між 5 вересня 2014 року та 10 лютого 2015
року населений пункт фактично перебував «між двох
вогнів». Артилерійські снаряди регулярно пролітали
над селом. Іноді розриви снарядів відбувалися поблизу
в полях, але про влучення в село інформації немає76.
Люди згадували, що, побоюючись повторення вересневих артобстрілів, вони майже всю осінь 2014 року
та січень 2015 року ховалися в підвалах своїх домоволодінь.
Окремі респонденти розповідали про артилерійські
обстріли села 23 вересня 2014 року, 18-19 січня,
26 січня та 6 лютого 2015 року. Але вони не могли
згадати обставин цих обстрілів, не пам’ятали їхньої
інтенсивності та інших деталей. Загиблих, поранених
або істотних руйнувань начебто не було77.
Незважаючи на достатньо переконливі факти на користь твердження про принаймні ситуативну присутність учасників НЗФ у селі восени 2014 року, частина опитаних жителів стверджує, що не помічала змін
у житті села.
«У селі не було ніяких бойовиків та сепаратистів. Село
жило мирно. […] До лютого 2015 року в селі не було
жодної озброєної людини»78. «[…] село було непідконтрольне нікому. Ані українській владі, ані "ДНР". Люди

їздили на роботу через блокпости в обидва боки. Їх
пропускали. Ніяких озброєних людей та техніки в селі
не було»79.
«Ми не бачили нікого: ані "ДНРівців", ані українських
військ. Кажуть, що приходили до магазину і ті, і інші.
"ДНРівці" скупляться та поїдуть. Потім українці заходять, скупляться та їдуть. Ніхто не конфліктував»80.
З огляду на суперечливий характер свідчень респондентів складно зробити однозначний висновок про те,
наскільки ефективним був контроль НЗФ над територією села у вересні 2014 року – лютому 2015 року.
Очевидно, що до початку «Широкинської операції» чітко визначеної лінії розмежування не було, а територія
на схід від «Широкинських висот» до села Саханка,
включно з територією села Широкине, являла собою
«сіру зону», у якій представники НЗФ діяли достатньо
вільно.

2.3. «Широкинська операція»
та евакуація цивільного
населення (10-15 лютого
2015 року)
24 січня 2015 року лідер самопроголошеної «ДНР»
Олександр Захарченко в Донецьку оголосив про початок наступу на Маріуполь81. Повідомлення про це
розмістило, зокрема, російське інформаційне агентство «Інтерфакс»82.
Артилерійському обстрілу був підданий мікрорайон
«Східний» міста Маріуполя. 29 людей загинуло, 92 особи отримали поранення. Майже всі потерпілі були цивільними особами. Згідно з відомостями СММ ОБСЄ,
обстріл Маріуполя проводився системами залпового
вогню «Град» та «Ураган», із північно-східного напрямку, із районів, контрольованих «ДНР»83.

Інтерв’ю UGSPL-3 від 08.10.2015; Бронетехника из России зашла в Широкино (видео) / Подробности: веб-сайт новостной телевизионной программы телеканала «Интер». 17.10.2014. URL: https://podrobnosti.ua/998521-bronetehnika-iz-rossiizashla-v-shirokino-video.html (дата обращения: 12.09.2019); Как поселок Широкино прожил неделю без обстрелов (видео) /
Подробности: веб-сайт новостной телевизионной программы телеканала «Интер». 14.09.2014. URL: https://podrobnosti.
ua/993372-kak-poselok-shirokino-prozhil-nedelju-bez-obstrelov-video.html (дата обращения: 12.09.2019); Террористы нанесли
мощный удар «Градами» по Талаковке (видео) / Подробности: веб-сайт новостной телевизионной программы телеканала
«Интер». 25.09.2014. URL: https://podrobnosti.ua/995118-terroristy-nanesli-moschnyj-udar-gradami-po-talakovke-video.html
(дата обращения: 12.09.2019).
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Інтерв’ю EUCCI-2 від 30.05.2018.
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У подальших повідомленнях росіян уже уточнювалося,
що Захарченко нібито віддав наказ лише придушити
українські війська на схід від Маріуполя, а штурм міста
не планувався84.
Станом на лютий 2015 року тривали запеклі бої за
м. Дебальцеве та Донецький аеропорт. Ці надважливі
на той час події не могли не впливати на рішення, що
ухвалювалися командувачами обох сторін конфлікту
на маріупольському напрямку.
На той час територія від східних околиць Маріуполя
й умовно до населеного пункту Саханка фактично не
перебувала під постійним контролем жодної зі сторін
конфлікту.
Розташування окремих позицій українських військових
на околицях Маріуполя викликало різке невдоволення
в частини місцевого населення. На думку людей, такий стан речей наражав місто на реальну небезпеку
артилерійських обстрілів – повторення подій 24 січня
2015 року в мікрорайоні «Східний». Обстановка в Маріуполі була напруженою.

пп В0849) разом із 131-м розвідувальним батальйоном (131 ОРБ, в/ч А1445), а полк «Азов» виконував
лише певну допоміжну функцію88. Але ця версія є менш
імовірною за попереднє твердження та на даний час не
знаходить свого підтвердження у відкритих джерелах
інформації.
За інформацією полку «Азов», завданням операції
було послабити тиск на Дебальцеве, провівши наступальну операцію в інших напрямках, а також створити
буферну зону, яка убезпечить Маріуполь від повторних
ворожих обстрілів89.
Планування та організацію операції здійснювали перший командир полку «Азов», на той час заступник голови комітету ВРУ з національної безпеки і оборони
Андрій Білецький, та другий командир «Азову» Ігор
Михайленко (псевдо Черкас)90.
Наразі достовірно не відомо, чи брали участь у підготовці цієї воєнної операції офіцери Генштабу ЗСУ
(командування сектору «М») та чи координувалася ЗСУ
(командуванням сектору «М») воєнна операція в цілому.

5 лютого 2015 року в медіа з’явилося повідомлення
про загиблих та поранених у Широкиному українських
військових. Виконуючи бойове завдання, розвідувальна група українців увійшла до села, де натрапила на
позиції НЗФ. Двоє військових загинули та ще трьох
було поранено85. У зібраних СЦГІ свідченнях один із
жителів села також згадує про те, що приблизно 3 лютого в центрі села відбулася сутичка між підрозділами
української армії та збройними групами «ДНР»86. Можна припустити, що тактична розвідка українських сил
у ці дні була останнім приготуванням до наступальної
операції.
10 лютого підрозділи НГУ («Азов», «Східний Корпус»,
«Берда», «Сокіл», «Скіф», «Донбас») розпочали воєнну
операцію, яка в подальшому отримала назву «Широкинська операція» або «Павлопіль-Широкинська
наступальна операція». Головну роль у проведенні
операції відігравав полк «Азов»87.
Опитаний Центром респондент із числа військових
експертів висунув версію, що це була насамперед армійська операція 72-ї бригади (72 ОМБр, в/ч А2167,

Фото 2. Андрій Білецький, екскомандир полку «Азов»,
2017 рік. Джерело: twitter-сторінка Polk_Azov

Захарченко объявил о начале наступления на Мариуполь: «лучший памятник нашим погибшим» / MKRU. 24.01.2015. URL:
https://www.mk.ru/politics/2015/01/24/zakharchenko-obyavil-o-nachale-nastupleniya-na-mariupol-luchshiy-pamyatnik-nashimpogibshim.html (дата обращения: 12.09.2019).
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Андрій Білецький, екскомандир полку «Азов», так
описує підготовку до воєнної операції: «Операція планувалася у два етапи. Перший – створення лінії оборони з півночі на південь, що спирається на населені
пункти, і їхнє звільнення – Павлопіль, Пищевик, Комінтернове, Широкине. Вони повинні були перекрити
лінію на півдні Маріуполя. Цей етап ми виконали рівно
на сто відсотків. Другий – передбачався в розгромі
противника на флангах його укріпленої лінії, яка простягалася через Октябр (нині Верхньошироківське),
Заїченко, Дзержинське, Ленінське, Саханка. Мало
місце визволення Саханки та Заїченка. Це повністю
ламало всю лінію оборони ворога та відкривало б вільну дорогу на взяття Безіменного, у якому знаходилися
великі склади техніки й озброєння противника. Це
була ключова тилова база. І, можливо, усі ці фактори
відкрили б дорогу на взяття Новоазовська»91.

Відео: командир
батальйону «Азов»
про «ПавлопільШирокинську
наступальну
операцію»,
лютий 2015 року

Населені пункти Павлопіль, Пищевик, Пікузи (кол.
Комінтернове) та Широкине були зайняті в темпі
маршу. Зачистку Широкиного проводила ІІ рота полку «Азов»92. Основні воєнні дії розгорнулися вже за
селом.
ІАЦ РНБОУ, із посиланням на Секретаря РНБОУ
Олександра Турчинова, повідомляв про успіхи воєнної
операції93. Зазначене свідчить про підтримку тогочасним вищим військово-політичним керівництвом України
принаймні самого рішення про початок цієї операції.
Судячи з подальших подій та загальних завдань «Широкинської операції», можна припустити, що українські
сили, за задумом командування, мали б просуватися
далі на схід у напрямку російсько-українського кордону, а село мало б лишитися в безпечному тилу українських військ. Проте, з огляду на оперативну обстановку
та контрнаступ НЗФ, наступ українських сил зупинився
за східними околицями села Широкине.
«Завдання не стояло знести Широкине або закріпитися в селі. Завдання стояло звільнити село. "Пролетіти"
село і десь рубіж оборони в полі зробити. […] Їхній
наступ просто зупинився там, де він зупинився. І потім
уже закріпилися там, куди дійшли. Далі не змогли дійти», – трактує події зими 2015 року один із військових
експертів, який у подальшому брав участь у боях під
Широкиним94.

Фото 3. Олександр Турчинов, секретар РНБО, та Андрій Білецький, командир полку «Азов», на позиціях українських
військових на півдні Донеччини, 2 березня 2015 року. Джерело: сайт РНБОУ
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Олександр Турчинов: ЗСУ забезпечили надійну оборону Маріуполя / ІАЦ РНБОУ: вебсайт. 10.02.2015. URL: http://
mediarnbo.org/2015/02/10/oleksandr-turchinov-zsu-zabezpechili-nadiynu-oboronu-mariupolya/ (дата звернення: 12.09.2019).
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«Позаяк у "Азову" не було ніякого резерву, навіть піхоти, другий етап не почали проводити через те, що,
не дивлячись на чітку усну домовленість на рівні міністрів, начальників генерального штабу, командувача
Сектору "М", в останню ніч нам відмовили в отриманні
будь-яких резервів. У перший день наступу нам ніхто
й нічим не допоміг», – описує ситуацію Андрій Білецький, екскомандир полку «Азов»95.
Того самого дня, 10 лютого, об 11:15, з важкого артилерійського озброєння було здійснено ракетний
обстріл м. Краматорська (Донецька обл.) та розташованого в межах міста аеродрому. Обстріл проводився з використанням систем залпового вогню
БМ-30 «Смерч». Згодом СММ ОБСЄ дійде висновку,
що обстріл вівся з південно-східного напрямку (тобто

з тимчасово окупованої території України)96. Унаслідок
обстрілу загинуло 17 осіб, і ще 64 людини зазнали
поранень. Можна припустити, що цей напад міг бути
реакцією НЗФ на наступальні дії «Азову» на маріупольському напрямку, зокрема спробою знищити штаб сил
АТО, який, за деякими даними, міг бути розташований
на території аеродрому.
13 лютого НЗФ пішли в черговий масований контрнаступ, намагаючись узяти під свій контроль Широкине
та Чермалик97. Почала працювати артилерійська підтримка реактивної дії98.
14 лютого українська артилерія знищила протитанкову
гармату МТ-12 «Рапіра», яку супротивник розгорнув
для ведення вогню по Широкиному. Також було знищено два міномети з розрахунками99.

Знімок з екрану 3. Відновлення українськими військовими контролю над Широкиним, 11 лютого 2015 року. Джерело:
YouTube-канал Андрія Дзиндзі

Відео: звільнення
села Широкине
полком «Азов»,
лютий 2015 року
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Фото 4. Гармата МТ-12 «Рапіра». Джерело: вебпортал
із військової проблематики voenchel.ru
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13 та 14 лютого, напевно, слід вважати найважчими
днями «Широкинської операції». Полк «Азов» втратив
загиблими не менше восьми осіб. Ще троє загиблих
були в батальйону «Донбас».
Трохи раніше, 12 лютого, у Мінську, після тривалих переговорів глав держав Німеччини, Франції, України та
Росії, учасниками Тристоронньої контактної групи було
підписано Комплекс заходів щодо виконання Мінських
угод («Друга Мінська угода»). Перший пункт містив зобов’язання про негайне та всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України починаючи з 00 год. 00 хв. (за київським
часом) 15 лютого 2015 року. Також домовленості
передбачали відведення всього важкого озброєння
обома сторонами на рівні відстані з метою створення
зони безпеки шириною мінімум 50 км один від одного
для артилерійських систем калібром 100 мм і більше,
зони безпеки шириною 70 км для РСЗВ і шириною
140 км для РСЗВ «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч»
і тактичних ракетних систем «Точка» («Точка У»); для
українських військ – від фактичної лінії зіткнення; для
збройних формувань окремих районів Донецької та
Луганської областей України – від лінії зіткнення згідно
з Мінським меморандумом від 19 вересня 2014 року.

В умовах ведення воєнних дій евакуація проводилася
достатньо швидко, і люди не мали змоги взяти із собою навіть мінімальну кількість необхідних особистих
речей. Часто не встигали взяти правовстановлюючі
документи на нерухомість, свідоцтва про реєстрацію
актів цивільного стану (народження, шлюб, смерть) та
інші особисті документи, що засвідчують певні юридичні факти. Деякі люди навіть не намагалися брати
багато речей, оскільки, як їм здавалося, мали залишити
житло лише на декілька днів. У трохи кращій ситуації
були жителі, що виїжджали із села на власному автотранспорті, але й вони могли вивезти лише обмежену
кількість речей.

Імовірно, саме внаслідок згаданих політичних домовленостей 15 лютого стало останнім днем активної фази
«Широкинської операції».
Достовірно встановлено, що 11-15 лютого українськими військовими здійснювалася евакуація місцевих жителів. Окремі евакуаційні заходи проводилися
й пізніше.

Фото 5. Евакуація цивільного населення с. Широкине,
13 лютого 2015 року. Джерело: сайт новин «0629.com.ua –
сайт міста Маріуполя»

Фото 6. Евакуація цивільного населення, с. Широкине, 13 лютого 2015 року. Джерело: сайт новин «0629.com.ua – сайт
міста Маріуполя»
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Фото 7. Евакуація цивільного населення с. Широкине, 13 лютого 2015 року. Джерело: сайт новин «0629.com.ua – сайт
міста Маріуполя»

Відео:
евакуація широкинців
із села, лютий
2015 року

Відео:
евакуація широкинців
із села, лютий
2015 року

На розміщених у мережі Інтернет відео можна побачити процес евакуації: люди з ручною поклажею (деякі
навіть із домашніми тваринами) сідають до військових
вантажівок. Координують процес військові «Азову»100.

нас привезли. Ми чекали годину, дві. Ніхто за нами
не їхав. Що нам робити? Сіли на автобус і поїхали хто
куди, по родичах»102.

Одна з жительок села так згадує свою евакуацію:
«12 лютого 2015 року нас вивезли до Маріуполя.
Прийшли солдати, стукають у ворота й кажуть: "Бабусю, швидко збирайтеся. 15 хвилин вам на збори
і виїжджаємо до Маріуполя. Зараз буде страшне".
[…] Я кажу: "Синку, та ми ж не виїдемо. Ну як нам
виїжджати?" Вони кажуть: "Бабусю, якщо не вспієте,
тоді як хочете…" Я швиденько, у чому була. А хазяїн
[чоловік жінки – прим. авт.] каже: "Куди я поїду? У нас
господарство: птиця, порося. Багато. Ви збирайтеся,
відїжджайте, а я залишуся вдома. Буду різати птицю".
Він залишився вдома, а нас вивезли. Невістка, онука,
я, син. Нас привезли на Виноградне101 великою машиною, бортовою. Висадили, і куди хочете, туди і йдіть.
Уже був вечір. Там стояв блокпост. Воєнні кажуть:
"Бабусю, підождіть, зараз вас розподілять". Багато

Опитані Центром жителі заперечували примусову
евакуацію та зазначали, що люди мали можливість
відмовитися від виїзду із села.

2.4. Воєнні дії в селі після
15 лютого 2015 року
та виселення останніх жителів
З 15 лютого бої в Широкиному набувають позиційного
характеру та тривають із різною інтенсивністю до сьогодні. В’їзд до села місцевим жителям заборонений.
Після 15 лютого село було поділене навпіл103. Українські військові утримували панівні висоти на західних околицях села, на території вже колишніх дитячих
оздоровчих таборів, а позиції НЗФ розташовувалися

Див., наприклад: Андрій Дзиндзя. Евакуація цивільного населення з Широкіно: відео на персональному YouTube-каналі.
12.02.2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Ew4udMlr0pQ (дата звернення: 09.09.2019).
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Село Виноградне розташоване на західних околицях Маріуполя.
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Див. Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні: 16.11.2015 – 15.02.2016 / УВКПЛ. Параграфи 3, 8. URL:
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/Ukraine_13th_HRMMU_Report_3March2016_Ukrainian.pdf (дата звернення:
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в східній частині села, у будинках цивільних осіб.
Український військовий, який брав участь у боях за
Широкине, описуючи події весни 2015 року, згадує:
«[…] практично всю територію Широкиного, житловий
сектор, займали сепаратисти. А ми займали першу
вулицю із західної сторони»104. Відстань між позиціями
сторін становила 300-400 м.
Після проведеної українськими військовими евакуації
в селі добровільно залишилися проживати цивільні
особи. Їхня точна кількість достеменно не відома. На
підставі спогадів опитаних Центром респондентів (із
числа осіб, що залишилися в селі після 15 лютого
2015 року) можна припустити, що в селі лишалося
близько 30-35 осіб. Серед них були й троє неповнолітніх (в одному з відеосюжетів можна побачити одного
з них)105. Протягом березня-червня 2015 року частина із цих людей зазнала осколкових та вогнепальних
поранень.
Станом на середину червня 2015 року в селі залишалося близько 12 цивільних осіб. Усі вони перебували в східній частині села, що контролювалася НЗФ.
У західній та центральній частинах села цивільних осіб,
імовірно, уже не було.
15 червня чергова цивільна особа отримала важку
мінно-вибухову травму. Наступного дня, 16 червня,
учасники НЗФ змусили останніх жителів – а це близько
12 осіб – остаточно виїхати із села. До половини із цих
людей мали поранення.
З 16 червня 2015 року цивільні особи в селі вірогідно
більше не проживали.
У лютому 2016 року учасники НЗФ покинули свої позиції в селі та відійшли трохи на схід (близько 2 км),
на завчасно обладнані оборонні рубежі, залишаючи
село під своїм вогневим контролем. Причини таких
дій достеменно не відомі. Імовірно, село втратило для
НЗФ стратегічний інтерес. Постійний вогневий контакт з українськими військовими та поступове повне

104

руйнування обладнаних раніше позицій (у східній частині села) оберталися для НЗФ втратами особового складу, які не були співмірними з тією військовою
перевагою, яку вони отримували від контролю над
частиною села.
Утім самі НЗФ почали робити заяви про вихід із села
ще із червня 2015 року, позиціонуючи ці дії як жест
доброї волі та «виконання Мінських угод»106.
Перехід села під повний контроль українських військових не привів до остаточного припинення збройного
протистояння за нього. Регулярні воєнні дії в околицях
села (здебільшого в форматі позиційного протистояння) тривали весь 2016-й та наступні 2017-й, 2018-й
роки. У 2019 році ситуація так само не змінилася.
Учасники НЗФ обладнали артилерійські позиції
поблизу Новоазовської вітроелектростанції (с. Безіменне), що розташована на височині, з якої добре
проглядається територія Широкиного. Із цієї височини НЗФ здійснювали регулярні обстріли позицій
українських військових із самохідних артилерійських
установок (САУ). Зазначена височина була обрана
НЗФ ще й з огляду на те, що українські військові часто
не відкривали вогонь у відповідь, щоб не пошкодити
вітроелектростанцію.
Крім полку «Азов», який відігравав головну роль у самій
«Широкинській операції» та в перше півріччя позиційних боїв (до червня-липня 2015 року), з української
сторони участь у боях за село в різний час брали й
інші військові підрозділи107.
Зі сторони НЗФ участь у боях за село брали збройні
групи, що іменували себе як «9-й окремий полк морської піхоти», «окрема розвідувальна рота "Тайфун"»,
«батальйон "Спарта"», «батальйон "Оплот"», «республіканська гвардія "ДНР"» та інші. Інформація про участь
цих збройних груп у боях за Широкине була отримана
з відкритих джерел.

Інтерв’ю EUCCI-29 від 04.05.2019.

5 канал. Як #Широкине заробляє на життя народним ремеслом: відео на YouTube-каналі телеканалу. 30.04.2015. URL:
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ru/133161-donbass-i-azov-ne-slyishat-prikazov-poroshenko (дата обращения: 12.09.2019).
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У відкритих джерелах вдалося знайти інформацію про участь у боях за Широкине таких військових підрозділів: 37-й
окремий мотопіхотний батальйон «Запоріжжя» (37 ОМПБ, в/ч А3137, пп В6266); 3-й десантно-штурмовий батальйон
«Фенікс» (лінійний підрозділ 79-ї окремої десантно-штурмової бригади (79 ОДШБр, в/ч А0224, пп В4174)); 80-та окрема
десантно-штурмова бригада (80 ОДШБр, в/ч А0284, пп В3720) та 87-й окремий аеромобільний батальйон (87 ОАеМБ,
в/ч А2582, пп В0377); 11-й окремий мотопіхотний батальйон (11 ОМПБ, в/ч А2980, пп В2262); 36-та окрема бригада
морської піхоти (36 ОБрМП, в/ч А2802) та 501-й окремий батальйон морської піхоти (501 ОБМП, в/ч А1965 (А0669)); 54-й
окремий розвідувальний батальйон (54 ОРБ, в/ч А2076); 18-й полк оперативного призначення ім. Дмитра Вишневецького
(18 ПОП, в/ч 3057). Не виключається також залучення й інших військових підрозділів з боку українських сил. Відповідна
інформація на даний час залишається переважно непублічною.
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Знімок з екрану 4. Учасники НЗФ поблизу Новоазовської вітроелектростанції, 2015 рік.
Джерело: сайт InformNapalm

Фото 8. Учасник НЗФ у військовій формі російського зразка та з комплексом радіорозвідки на
Новоазовській вітроелектростанції, 2018 рік. Джерело: Twitter-сторінка IgorGirkin
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2.5. Участь Російської Федерації
у збройному конфлікті
на Донбасі (південь
Донецької області)
Російська Федерація з початку воєнного конфлікту
й досі заперечує присутність своїх військ на Сході
України. На противагу, у 2018 році ВРУ прийняла
Закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській
областях», який визнає окремі території Донецької та
Луганської областей тимчасово окупованими Росією.
Окремі міжнародні організації та інституції визнали
факт застосування РФ збройної сили проти України.
У звіті 2014 року Управління верховного комісара
ООН з прав людини стосовно України йдеться про
те, що з 24 серпня по 5 вересня озброєні групи т. зв.
ДНР/ЛНР отримали підкріплення у вигляді іноземних
бойовиків, зокрема громадян із РФ. Офіс Прокурора
МКС у своїх звітах указав на наявність прямого вій-

ськового протистояння між збройними силами РФ та
України, зокрема, що найпізніше з 14 липня 2014 року,
паралельно з неміжнародним конфліктом, на Сході
України існує міжнародний збройний конфлікт. У жовтні 2016 року Парламентська Асамблея Ради Європи
прийняла резолюцію, яка визначає російсько-українську війну як «російську агресію» та містить заклик до
РФ вивести свої війська з Донбасу.
Присутність російських військ у Широкиному та військово-матеріальну підтримку НЗФ з боку Росії також підтверджують дані, зібрані в ході моніторингу,
зокрема:
● аналіз біографічних даних комбатантів із РФ;
● свідчення громадян Росії, зокрема тих, які брали
участь у боях у Широкиному в складі НЗФ;
● свідчення мешканців с. Широкине;
● свідчення українських військових;
● зброя російського виробництва та предмети військового побуту комбатантів НЗФ.

Фото 9. Президент РФ Володимир Путін. Джерело: stock.adobe.com

Відео: Президент РФ
Володимир Путін заявляє,
що на території України
немає російських військових
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25 серпня 2014 року ІАЦ РНБОУ повідомив, що в цей
день о 5:20 ранку в районі села Щербак та міста Новоазовськ із території РФ в Україну вторглася колона
бронетехніки108. Українські прикордонники вступили
в бій та викликали підкріплення. 27 серпня Новоазовськ був захоплений окупаційними військами109.
Російські ЗМІ намагалися приховати причетність нападу військ на територію України саме з території
Російської Федерації та поширили неправдиву інформацію про атаку силами «сепаратистів» Новоазовська
з півночі110.
Журналісти-розслідувальники з мережі Bellingcat навели докази вторгнення військ саме з території Росії111.
Їхнє розслідування базується на супутникових знімках,
на яких видно переміщення бронетехніки з території
сусідньої держави на українську територію.
Згідно з даними ГУР МОУ, у 2014 році на Маріупольському напрямку розташовувався «1-й армійський
корпус» НЗФ. За даними української розвідки, 1-й та
2-й армійські корпуси т. зв. ДНР складалися на 70 %
з кадрових військовослужбовців РФ та російських
найманців, решту (30 %) становили місцеві мешканці.

Серед вищого командування 1-го та 2-го армійського
корпусу т. зв. ДНР були колишні командири військових
формувань ЗС РФ112.
У воєнних діях за Широкине безпосередню участь
брав 9-й окремий полк морської піхоти, зі складу 1-го
армійського корпусу т. зв. ДНР, який дислокувався
в Новоазовську. ГУР МОУ також установив 14 осіб,
причетних до обстрілів с. Широкине, серед яких 5 –
громадяни РФ113. Усі вони належали до 9-го окремого
полку морської піхоти.
Командував 9-м окремим полком морської піхоти громадянин РФ, у 2013–2015 роках командир 51-го полку
106-ї дивізії Повітряно-десантних військ РФ та учасник
першої російсько-чеченської війни Дмитро Бондарєв114. У командуванні підрозділів Республіканської
гвардії т. зв. ДНР у Широкиному брав участь Євген
Іванов. Вказаний чоловік є громадянином РФ, який також брав участь у першій російсько-чеченській війні115.
Громадянин РФ Володимир Полинков командував
розвідувальним взводом 9-го полку морської піхоти116.
Важливою фігурою в командуванні Семенівського батальйону в Широкиному також був громадянин РФ
Михайло Федорів. Чоловік володів інформацією щодо

Оперативна інформація ІАЦ РНБОУ за 25 серпня + Карта / РНБОУ: вебсайт. 25.08.2014. URL: http://www.rnbo.gov.
ua/news/1790.html (дата звернення: 12.09.2019); Dmitry Tymchuk. По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», сегодня утром колонна российской военной техники попыталась совершить прорыв с территории России в
Украину в районе н. п. Новоазовск: обновление статуса Facebook-страницы. 25.08.2014. URL: https://www.facebook.com/
dmitry.tymchuk/posts/548137738648219 (дата обращения: 11.09.2019).
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Оперативна інформація ІАЦ РНБОУ за 29 серпня + Карта / РНБОУ: вебсайт. 29.08.2014. URL: http://www.rnbo.gov.ua/
news/1796.html (дата звернення: 11.09.2019).
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Ополченцы ДНР сообщают об успешных операциях на южном направлении / Первый канал. 26.08.2014. URL: https://
www.1tv.ru/news/2014-08-26/40380-opolchentsy_dnr_soobschayut_ob_uspeshnyh_operatsiyah_na_yuzhnom_napravlenii (дата
звернення: 24.09.2019); Exclusive: In Ukraine, an armored column appears out of nowhere / Reuters: website. 26.08.2014. URL:
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-novoazovsk-exclusive/exclusive-in-ukraine-an-armored-column-appears-out-ofnowhere-idUSKBN0GQ19U20140826 (дата звернення: 24.09.2019).
110

Горящая дорога к Мариуполю: Атаки с территории России в ходе наступления под Новоазовском в августе 2014 года /
Расследование bell¿ngcat. URL: https://www.bellingcat.com/wp-content/uploads/2015/12/the_burning_road_to_mariupol_RU_
FINAL-2.pdf (дата обращения: 12.09.2019).
111

Агресія Росії проти України: особливості діяльності окупаційних військ / ЦензорНет. URL: https://censor.net.ua/ua/
photo_news/410985/agresiya_rosiyi_proty_ukrayiny_osoblyvosti_diyalnosti_okupatsiyinyh_viyisk_infografika (дата звернення:
17.09.2019); Збройна агресія Росії проти України / Головне управління розвідки Міністерства оборони України: вебсайт.
Н. д. URL:http://archive.fo/4ehxm (дата звернення: 17.09.2019).
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Військовослужбовці ЗС Росії, які брали участь у бойових діях на території України / ГУР МОУ: веб-сайт. URL: http://
gur.gov.ua/content/shchodo-viiskovosluzhbovtsiv-artyleriiskykh-pidrozdiliv-9-okremoho-shturmovoho-motostriletskoho-polkumorskoi-pikhoty-novoazovsk-1-ak-donetsk.html (дата звернення: 12.09.2019); ГУР МОУ. Обстановка в зоні АТО станом на
20 вересня: оновлення статусу Facebook-сторінки. 20.06.2016. URL: https://www.facebook.com/theDefenceIntelligence.ua/
posts/775162102625514/ (дата звернення: 09.09.2019).
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Військовий злочинець, полковник ЗС РФ Бондарєв Дмитро Євгенович (прізвище прикриття – Коваленко) / ГУР МОУ:
вебсайт. URL: http://gur.gov.ua/content/polkovnyk-zs-rf-bondariev-dmytro-ievhenovych.html (дата звернення: 12.09.2019).
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Aleks Kluchov. Оборона Широкиного Комбат: видео на персональном YouTube-канале. 21.09.2016. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=2I9AD2YK8FI (дата обращения: 09.09.2019).
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Полынков М. Сегодня день рождения у отца: обновление статуса на странице в «Одноклассники». 23.05.2019. URL:
https://ok.ru/polynkov/statuses/69370099788707 (дата обращения: 23.09.2019); Mikhail Polynkov. У отца, я бы сказал, просто
гиперобостренное чувство справедливости: обновление статуса страницы в «ВКонтакте». 28.12.2017. URL: https://vk.com/
wall6117102_30708 (дата обращения: 23.09.2019).
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термінів видачі грошового забезпечення учасникам
НЗФ117, мав повноваження контактувати з колишнім
очільником Широкинської сільської ради щодо вивезення широкинців118, та з командуванням інших збройних формувань щодо надання підмоги119.
За даними одного з російських комбатантів, який брав
участь у боях за Широкине, втрати представників НЗФ
у селі станом на січень 2019 року становили 82 особи120. СЦГІ вдалося встановити імена 40 таких осіб.
Серед 40 ідентифікованих загиблих учасників НЗФ
12 виявилися громадянами Росії. Таким чином, наведені підрахунки свідчать, що приблизно кожен третій
ідентифікований учасник НЗФ, який загинув у Широкиному, був громадянином РФ. Ураховуючи те, що
значна частина росіян, які брали участь у конфлікті на
Донбасі, мали попередній військовий досвід, можна
передбачити, що втрати серед російських комбатантів
були меншими, ніж серед місцевих учасників НЗФ,
а загальна частка росіян у складі НЗФ могла бути пропорційно більшою, аніж серед загиблих.
У рамках дослідження загалом установлено 67 громадян РФ, які воювали з боку НЗФ у Широкиному.
Серед них значну частину становили особи, які мають
досвід служби в морській піхоті, спецназі чи десантних
військах РФ, військові запасу ЗС РФ, колишні учасники
збройного конфлікту на Північному Кавказі121. Саме

громадяни РФ часто обіймали важливі командні посади в підрозділах НЗФ, займалися плануванням військових операцій, навчанням комбатантів НЗФ. Надалі
частина цих осіб узяла участь у конфлікті в Сирії. Так,
громадянин РФ Костянтин Задорожний після участі
в боях за Широкине вирушив воювати до Сирії, де
загинув у лютому 2017 року122. Середній вік учасників
НЗФ із громадянством РФ, які брали участь у воєнних
діях у Широкиному, становить 33 роки.
Відомо, що частина комбатантів, які перебували в складі НЗФ т. зв. ДНР, одночасно були військовослужбовцями ЗС РФ. Згідно з розслідуванням InformNapalm,
громадянин РФ Максим Апанасов, який, зокрема, воював і в Широкиному, поєднував контракт у 22-й бригаді спеціального призначення ГРУ ГШ РФ зі службою
в спецназі ГРУ т. зв. ДНР123. Це вдалося встановити
під час дослідження фотографій Апанасова в соціальній мережі «ВКонтакте». Після публікації розслідування
сторінка Апанасова була видалена.
Громадянин РФ Андрій Спєхов, який у 2017 році викладав у соціальні мережі фото зі зброєю в Широкиному, має татуювання з емблемою 45-ї окремої бригади
спеціального призначення ЗС РФ124.
Громадянин РФ та командир розвідувального взводу
9-го полку морської піхоти Володимир Полинков публікував у соціальній мережі фото з позицій комбатантів

Миня Федоров. Много писать не могу время совсем нету, но по крайней мере ту задачу которую я перед собой поставил
сегодня была полностью завершена!: обновление статуса страницы в «ВКонтакте». 16.06.2015. URL: https://vk.com/id167
124096?w=wall167124096_151%2Fall (дата обращения: 11.09.2019); Сергей Логозинский. Широкино, ул. Ворошилова.
15.05.2015: видео со страницы в «Однокласники». 20.05.2015. URL: https://ok.ru/video/27843496673 (дата обращения:
12.09.2019).
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сегодня была полностью завершена! URL: https://vk.com/id167124096?w=wall167124096_151%2Fall.
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Миня Федоров. Что произошло за последний месяц: обновление статуса на странице в «ВКонтакте». 29.05.2015. URL:
https://vk.com/id167124096?w=wall167124096_145%2Fall (дата обращения: 22.09.2019).
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Повёрнутые на войне. Записки о старых временах: обновление статуса группы на странице в «ВКонтакте». 11.01.2019.
URL: https://vk.com/wall-151878956_336446 (дата обращения: 12.09.2019).
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Зачем я поехал воевать в Донецк / Новосибирск онлайн. 19.03.2015. URL: https://news.ngs.ru/conference/3122 (дата
обращения: 12.09.2019); Роман Вислобоков. Фотография со страницы «ВКонтакте». 27.11.2015. URL: https://vk.com/id30
8009615?z=photo308009615_388908892%2Fphotos308009615 (дата обращения: 12.09.2019); Alexander Zonger. Роман
Воропаев, ополченец, Комсомольск-на-Амуре, Дальний Восток, 31 год, позывной «Гросс», погиб в Широкино 26 февраля 2015 года: обновление статуса страницы «ВКонтакте» 31.03.2015. URL: http://archive.fo/YYM6Q (дата обращения:
12.09.2019).
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Стало известно о гибели еще девяти россиян в Сирии / РБК. 22.03.2017. URL: https://www.rbc.ru/politics/22/03/2017/58
d12a109a79472fff285192 (дата обращения: 12.09.2019); Михаил Полынков. Сегодня 40 дней, как погиб Костя Задорожный
и этот выпуск Солдатской правды получился очень личным: обновление стасуса страницы «ВКонтакте». 11.03.2017. URL:
https://vk.com/wall6117102_23066 (дата обращения: 12.09.2019); Кого Россия потеряла в Сирии/ Фонтанка. 21.08.2017.
URL: https://www.fontanka.ru/2017/08/19/050/ (дата обращения: 24.09.2019).
122
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Фото 11. Емблема 45-ї окремої бригади спеціального
призначення ЗС РФ

Фото 10. Громадянин РФ, спецназівець ПДВ Андрій
Спєхов. На руці Спєхова – татуювання з емблемою 45-ї
окремої бригади спеціального призначення ЗС РФ,
2013 рік. Джерело: сторінка «ВКонтакте» Andrey Spekhov

НЗФ у Широкиному – на ньому видно прапор військової
розвідки ЗС РФ125.
Окрім кадрових російських військових, які брали участь
у боях під Широкиним, громадяни РФ могли долучатися до бойових дій у Широкиному самостійно або за
допомогою вербувальних центрів. Дмитро Зайцев із
Калінінграда, який воював у Широкиному, писав, що
для того, аби потрапити в зону бойових дій на Сході
України з території РФ, «достатньо лише доїхати до
пропускного пункту, на питання російських прикордонників можна не відповідати, адже вони й так усе
розуміють, а т. зв. прикордонникам «ДНР» чи «ЛНР»
потрібно сказати про плани служити та доїхати до військкомату, де вже відбудеться розподілення»126.

За вербувальний центр міг виступати інтернет-ресурс
«Доброволец.орг», заснований громадянином РФ Михайлом Полинковим із позивним «Хрусталік». В одному
з інтерв’ю він говорить, що займався відправленням
бійців до Широкиного127. Також його можна побачити
на багатьох фото та відео з учасниками НЗФ у селі128.
У Широкиному в командному складі 9-го полку воював
і його батько – Володимир Полинков.
Зі слів «Хрусталіка», через сайт набір добровольчих
груп у Крим, Донецьк, Луганськ, Одесу і Харків розпочався в лютому 2014 року129. Згодом на базі цього
ресурсу поширювалась інформація про набір для участі
у воєнних діях як на території України, так і в Сирії130.
Михайло Полинков також займався відправленням на
Донбас громадянина США Вільяма Пола Рейлі, який
загинув у «ДНР»131.
З лютого 2015 року Полинков також був призначений
начальником мобілізаційного відділу руху «Новоросія»
Ігоря Гіркіна. Рух, серед іншого, забезпечував військовою амуніцією НЗФ у Широкиному132.

Владимир Полынков. Наша берлога – Широкино: фотография со страницы «Одноклассники». 18.05.2015. URL: https://
ok.ru/vladimir.polynkov/album/772059874982/772059911590 (дата обращения: 11.09.2019).
125

Народное ополчение Донбасса. Вступить в армию Новороссии: обновление статуса группы на странице в «ВКонтакте».
18.02.2017. URL: https://vk.com/topic-67059574_29521374?post=90124 (дата обращения: 11.09.2019).
126

Условий Донбасса не выдерживали даже ветераны чеченской войны. Интервью с координатором добровольцев Михаилом Полынковым/ Антифашист: веб-сайт. 02.10.2016. URL: http://antifashist.com/item/uslovij-donbassa-ne-vyderzhivali-dazheveterany-chechenskoj-vojny-intervyu-s-koordinatorom-dobrovolcev-mihailom-polynkovym.html (дата обращения: 25.09.2019).
127

Наприклад, Михаил Полынков. Солдатская правда. выпуск № 4 «Экскурсия в Широкино»: видео на персональном
YouTube-канале. 19.03.2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=O04Oq7x_xyA (дата обращения: 24.09.2019); Mikhail
Polynkov. Где-то в Широкино три года назад с отцом и одним из чудо-снайперов: обновление статуса страницы в «ВКонтакте». 14.03.2018. URL: https://vk.com/wall6117102_33683 (дата обращения: 24.09.2019).
128

Михаил Полынков. 26 мая 2014 года. Трагедия группы «Искры». Кто виноват?: видео на персональном YouTube-канале.
25.05.2019. URL: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2886&v=mdync-eH51U (дата обращения: 24.09.2019).
129

Олександр Ніконоров, Мирослава Дзьобак. Підкуп, шантаж та соцмережі: Як вербують бойовиків для м’ясорубок
Донбасу/ ДеПо. 19.05.2017. URL: https://dn.depo.ua/ukr/dn/pidkup-shantazh-ta-socmerezhi-yak-verbuyut-boyovikiv-dlya-myasorubok-donbasu-20170519574260 (дата обращения: 20.09.2019).
130

В Ростове ищут гражданина США, пропавшего без вести по пути в ДНР/ Сайт города Ростова-на-Дону. 10.05.2017.
URL: https://www.1rnd.ru/news/1648213/v-rostove-isut-grazdanina-ssa-propavsego-bez-vesti-po-puti-v-dnr (дата обращения:
25.09.2019); Гражданин США, пропавший в Ростове несколько лет назад, найден погибшим в ДНР/ Rostov.ru. 01.12.2018.
URL: https://rostov.ru/society/grazhdanin-ssha-propavshiy-v-rostove-neskolko-let-nazad-nayden-pogibshim-v-dnr.html (дата
обращения: 25.09.2019).
131

Хрусталик. Для ШироКино: видео на персональном YouTube-канале. 24.06.2015. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=RMCvEv5CZJ8 (дата обращения: 09.09.2019).
132
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Знімок з екрану 5. Громадянин РФ та учасник НЗФ Олександр Самойлов у Широкиному, 2015 рік. Джерело: сторінка
«ВКонтакте» Alexander Samoylov

Фото 12. Громадянин РФ та учасник НЗФ Манжиєв
Джангар у Широкиному. Джерело: сайт «Миротворець»
Myrotvorets.center

Знімок з екрану 6. Громадяни РФ та учасники НЗФ Куршин Андрій та Самойлов Олександр у Широкиному, 2015 рік.
Джерело: сторінка «ВКонтакте» Andrey Kurshin
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Знімок з екрану 7. Прапор військової розвідки РФ у приміщенні, використаному в якості казарми комбатантами НЗФ
в с. Широкине, 2015 рік. Джерело: сторінка в «Одноклассниках» Владимир Полынков

Відео: громадяни
РФ на позиціях у селі
Широкине, червень
2015 року
Кілька опитаних правозахисниками широкинців згадували про участь громадян РФ у бойових діях у селі.
Росіяни прибули в Україну з Ростова-на-Дону133, Калуги134, Ставропольського краю135. Широкинці згадують,
що частина окупантів не приховувала країну свого походження136, мала військову виправку та була завезена
в село «Уралами»137.
Росіян серед комбатантів НЗФ вирізняла військова
форма, окремих із них – антропологічний тип обличчя,
характерний для народів Сибіру та Кавказу, вимова138.
«Ну, я зрозумів, що там чисто вже російські такі: го133

Відео:
громадянин РФ
згадує про участь
у боях у Широкиному
ворили на "ґ" і взагалі…» ,– описує окупантів один із
жителів Широкиного139. Про типові для росіян особливості мови згадує і боєць батальйону «Донбас»,
який брав участь у боях за Широкине і чув переговори
супротивника під час радіоперехоплення140.
Жінка-волонтер, яка допомагала з евакуацією мешканців села в лютому 2015 року, теж згадує про те, як
її зупинила в Широкиному група росіян: «Ну, десь 2022 людини [...] І вони в шапках таких. Це були козачки.
Знаєте, такі флісові шапочки. Флісові такі шапочки
в формі папахи»141.

Інтерв’ю EUCCI-18 від 16.01.2019.

Война на Донбассе: пасхальное перемирие продержалось 10 минут / Подробности: вебсайт новинної телевізійної
програми телеканалу «Інтер». 06.04.2018. URL: https://podrobnosti.ua/2235184-vojna-na-donbasse-pashalnoe-peremirieproderzhalos-10-minut.html (дата обращения: 11.09.2019).
134

Громадское. Репортаж из села Широкино – единственного в серой зоне, куда не могут вернуться жители: видео на
YouTube-канале общественного телевидения. 17.11.2017. URL: https://www.youtube.com/watch?v=MOLyH4zBUFY (дата
обращения: 09.09.2019).
135

136

Там само.

137

Інтерв’ю UGSPL-4, без дати.

Інтерв’ю EUCCI-16 від 15.01.2019, EUCCI-18 від 16.01.2019, EUCCI-22 від 16.01.2019, UGSPL-3 від 08.10.2015,
UGSPL-4, без дати.
138

139

Інтерв’ю EUCCI-16 від 15.01.2019.

140

Інтерв’ю EUCCI-29 від 04.05.2019.

141

Інтерв’ю EUCCI-22 від 16.01.2019.
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Офіцер батальйону «Донбас» згадує, що присутність
російських військовослужбовців на позиціях була помітна і в методах ведення воєнних дій. Учасники НЗФ
рили між будинками в селі тунелі, активно окопувались
та будували позиції, що характеризує їх як кадрових
військових із досвідом. «Вони прокопували в будинках
лази – з одного будинку під другий, і відразу залазили
між парканами […] У цьому сенсі, звичайно, у них була
підготовка дуже хороша. Тобто їх контролювали саме
ті, хто воював у Чечні свого часу. Так, у Чечні – ти міг
забігти в якийсь житловий двір, так, – раз і пропав.
І все – тебе немає...»142.
Різноманітні українські силові відомства та окремі
військовослужбовці неодноразово повідомляли про
виявлення на позиціях учасників НЗФ озброєння, яке
виготовлене в РФ і не перебуває на озброєнні ЗСУ,
російської військової форми та сухпайків.

142

Зокрема, з травня 2015 року по травень 2019 року
в Широкиному було виявлено РШГ-1, ПТУР, вогнемети
«Джміль», вистріли до РПГ, термобаричні боєприпаси,
РДГ-2, керований снаряд «Краснополь», протипіхотні
міни направленої дії «МОН-50» та гранатомети російського виробництва143.
Більша частина цієї зброї була виготовлена в Росії
після розпаду СРСР, так само, як і виявлена російська
форма забарвлення ВСР-98 «Флора». Останню було
введено в ЗС РФ лише у 1998 році144. На позиціях,
залишених НЗФ у селі, була виявлена тушонка, виготовлена в Росії, з позначкою «не для продажу», сухпаї
російської армії145.

Інтерв’ю EUCCI-29 від 04.05.2019.

5 канал. Українські військові повністю контролюють Широкине: відео на YouTube-каналі телеканалу. 24.02.2016. URL:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=122&amp=&v=XtVWKKNSeYY (дата звернення: 09.09.2019); Азовці оприлюднили докази присутності російської армії в Широкиному / Національний Кореспондент. 29.02.2016. URL: https://
nackor.org/ukr/azovci-oprilyudnili-dokazi-prisutnosti-rosiys-koi-armii-v-shirokinomu (дата звернення: 12.09.2019); СБУ виявила
дві російські міни у районі проведення АТО: повідомлення прес-центру СБУ / СБУ: вебсайт. 02.05.2017. URL: https://www.
ssu.gov.ua/ua/news/243/category/21/view/3281#.DgBn2wt6.dpbs (дата звернення: 07.09.2019); СБУ виявила дві схованки
зі зброєю та боєприпасами у районі проведення АТО: повідомлення прес-центру СБУ / СБУ: вебсайт. 10.05.2017. URL:
https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3314#.4f0pQc6W.dpbs (дата звернення: 12.09.2019); Затримані під Маріуполем бойовики мали наказ від російських кураторів відкривати вогонь по бійцях ЗСУ (відео): повідомлення прес-центру
СБУ / СБУ: вебсайт. 30.06.2016. URL: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/1305#.k1qRVWdY.dpbshttps://ssu.gov.
ua/ua/news/1/category/2/view/1305#.k1qRVWdY.dpbs (дата звернення: 12.09.2019); 5 канал. Російська зброя на Донбасі:
репортаж з Широкиного: відео на YouTube-каналі телеканалу. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Nc9ANo7LCa8 (дата
звернення: 09.09.2019); Українські сили взяли під контроль Широкине / ТСН. 25.02.2016. URL: https://tsn.ua/video/videonovini/ukrayinski-sili-ato-vzyali-pid-kontrol-shirokine.html (дата звернення: 12.09.2019); Армия России под Широкино проводит
ротацию / Подробности: веб-сайт новостной телевизионной программы телеканала «Интер». 15.07.2015. URL: https://
podrobnosti.ua/2047339-armija-rossii-pod-shirokino-provodit-rotatsiju-video.html (дата обращения: 12.09.2019); Сепаратисты
бросили Широкино вместе с вооружением / Подробности: вебсайт новинної телевізійної програми телеканалу «Інтер».
24.02.2016. URL: https://podrobnosti.ua/2091717-separatisty-brosili-shirokino-vmeste-s-vooruzheniem.html (дата обращения:
12.09.2019); В Широкино боевики оставили оружие из России (видео) / Подробности: вебсайт новинної телевізійної
програми телеканалу «Інтер». 28.02.2016. URL: https://podrobnosti.ua/2092406-v-shirokino-boeviki-ostavili-oruzhie-iz-rossiivideo.html (дата обращения: 12.09.2019).
143

144
Широкине: відбиток війни / InformNapalm: вебсайт волонтерського проєкту. 25.02.2016. URL: https://informnapalm.org/
ua/shyrokyne-vidbytok-vijny/ (дата звернення: 11.09.2019).

5 канал. Українські військові повністю контролюють Широкине: відео на YouTube-каналі телеканалу. 24.02.2016. URL:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=122&amp=&v=XtVWKKNSeYY (дата звернення: 09.09.2019); Херсонська
Чайка. Широкино. Июнь 2016: відео на YouTube-каналі «Херсонська Чайка». 01.07.2016. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=ZYOmWQ6ZQNk (дата звернення: 09.09.2019).
145
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3. ДОТРИМАННЯ НОРМ
МІЖНАРОДНОГО
ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА
ПІД ЧАС ВОЄННИХ ДІЙ
У ШИРОКИНОМУ
3.1. Загальна оцінка воєнної операції в Широкиному
з точки зору норм міжнародного гуманітарного права
Кожна сторона, що перебуває в конфлікті, у максимальній практично можливій мірі має уникати розміщення воєнних об’єктів у густонаселених районах або
поблизу них146.
Така норма є нормою звичаєвого МГП та практичним
вираженням принципу проведення розрізнення. Вона
застосовується як під час міжнародних, так і під час
неміжнародних збройних конфліктів.

у вигляді оборонних позицій може бути оцінене як порушення даного запобіжного заходу щодо наслідків
нападу. Таке розміщення позицій дійсно могло створювати загрозу особам та об’єктам, які перебувають
під захистом МГП, оскільки позиції були розташовані
на західних околицях села («у густонаселеному районі
або поблизу нього»). З великою ймовірностю саме ці
позиції стали основною ціллю НЗФ під час перших артилерійських обстрілів села 4 та 5 вересня 2014 року.

Розміщення українськими військовими в липні – серпні
2014 року на «Широкинських висотах» воєнного об’єкта

Українські військові неодноразово наголошували на
військовій необхідності, яка зумовила розміщення

План місцевості 2. Розташування військових позицій ворогуючих сторін на території с. Широкине (2014–2015 рр.)

146

Ст. 58 (b) Додаткового протоколу І; норма 23 Звичаєвого МГП.
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оборонних позицій саме на «Широкинських висотах».
Природний ландшафт місцевості, що пролягає від Маріуполя до Новоазовська, не давав українській стороні
вибору між декількома смугами (ділянками, районами,
позиціями) для отримання рівноцінної переваги (які
б створювали меншу небезпеку для цивільних осіб та
цивільних об’єктів). Вбачається, що пагорби на західних
околицях Широкиного з військової точки зору дійсно
були найбільш пристосовані для організації оборони.
Ці пагорби також є вдалим плацдармом для наступу
супротивника на Маріуполь.
Окремо слід звернути увагу на те, що вимога МГП
про нерозміщення воєнних об’єктів у густонаселених
районах або поблизу від них повинна виконуватися
«в максимальній практично можливій мірі».
З огляду на наведені аргументи автори звіту вважають,
що дії українських військових із розміщення оборонних позицій на «Широкинських висотах» слід визнати
обґрунтованими та співмірними з тією перевагою над
супротивником, яку вони отримали, контролюючи вказані висоти.
Водночас навіть порушення однією зі сторін у конфлікті обов’язку уникати розміщення воєнних об’єктів у густонаселених районах або поблизу від них не
звільняє нападаючу сторону (у даному випадку – НЗФ)
від обов’язку дотримуватися принципів проведення
розрізнення і співмірності при нападі. Цього не було
зроблено як під час артилерійських обстрілів 4-5 вересня 2014 року, так і в подальшому, зокрема під час
лютневих обстрілів 2015 року, коли НЗФ піддавали
вогневому ураженню одночасно цивільні та військові
об’єкти без їх розрізнення.
Що стосується безпосередньо самої «Широкинської
операції» (10-15 лютого 2015 року), то, незважаючи на аргументи командування «Азову» на користь її
проведення, погляди на зазначене питання та цінність
досягнутих результатів в українському суспільстві залишаються неоднозначними.
Нагадаємо, що завдання операції було визначене як
послаблення тиску на Дебальцеве, шляхом проведення
наступальної операції в інших напрямках, а також створення буферної зони, яка має убезпечити Маріуполь
від повторних ворожих обстрілів.
З 2015 року «азовці» проводять регулярні акції вшанування військових, які загинули в ході боїв за Широкине,
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видали книгу спогадів учасників цих воєнних подій та
всіляко підтримують ідею проведення операції, часто
називаючи її чи не єдиною вдалою наступальною операцією українських сил на Сході України147.
Утім різна оцінка воєнної операції присутня навіть
у висловлюваннях вищого військово-політичного керівництва України.
Олександр Турчинов, Секретар РНБОУ, 10 лютого
2015 року так висловився про результати операції:
«Ворогу нанесені дуже серйозні бойові втрати. Розбивши російсько-терористичні угруповання навколо
Маріуполя, наші війська забезпечили надійну оборону
міста та захист від артилерійських обстрілів мирних
жителів»148.
Своєю чергою, начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко в інтерв’ю інтернет-виданню «Дзеркало тижня»
заявляв, що, з військової точки зору, Широкине ніякої
ролі не відіграє, а зимовий наступ на цей населений
пункт був більше піар-акцією, аніж військовою операцією. За його твердженням, є лінія оборони на висотах за Широкиним, і контроль над цими висотами
дозволяє успішно реагувати на загрози Маріуполю149.
Ставлячи під сумнів користь від установлення контро
лю безпосередньо над селом, Віктор Муженко все ж
таки визнає цінність лінії оборони, побудованої на його
західних околицях.
Юрій Хотлубей, у 1998–2015 роках мер Маріуполя,
в інтерв’ю Hubs так прокоментував воєнну операцію:
«Ми точно розуміємо, що місто зараз потрібно максимально укріпити. І укріплювати його потрібно на
далеких рубежах. Відсунули позиції на 20 кілометрів
до Широкиного – і ракети противника вже не дістають
до краю Східного. А обстріли були»150.
Командир одного із взводів «Семенівського батальйону» («1-й мотострілецький батальйон у складі 9-го
полку») «ДНР» з позивним «Карась» у своєму інтерв’ю
підтверджує, що наслідком проведення наступальної
операції полку «Азов» стало відведення важкої техніки з-під Широкиного та Саханки на більш віддалені
позиції151.
Частина з опитаних Центром жителів Широкиного
виступили з різкою критикою воєнної операції та
дій комбатантів на території села. «Коли розпочався
конфлікт, то село було не підконтрольне нікому. Ані
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українській владі, ані "ДНР". Люди їздили на роботу
через блокпости в обидва боки. Їх пропускали. Ніяких озброєних людей та техніки в селі не було. […]
"ДНРівці" стояли за 4 км від села в бік Новоазовська.
[…] Майже навпроти Саханки та трохи ближче потім.
А українці були вже біля Маріуполя. І сенс цієї атаки
досі не зрозумілий. Для чого?! Наша держава кинула
нас на розтерзання, так би мовити. Ніякої стратегічної
мети вони там не досягли, а просто перебили село», –
так коментує воєнну операцію один із жителів села152.
Схожим чином коментує ситуацію ще один житель:
«[…] в лютому зайшов "Азов" і нібито звільнив Широкине від "ДНР" (хоча ми їх не бачили жодного). Вони
пройшли шиком за село, постріляли, повернулися
і все. А після цього почалися відповіді»153. Респондент
запевняє, що в селі не було оборонних позицій учасників НЗФ, а їх візити до села могли мати лише періодичний характер (вище автори звіту вже вказували на
існування достатньої кількості фактів, що свідчать про
щонайменше ситуативну присутність НЗФ у селі в період із вересня 2014 року по 10 лютого 2015 року).
Позицію широкинців, які негативно оцінюють проведення воєнної операції в селі, можна звести до кількох
основних тез:
- українська влада знехтувала інтересами широкинців
і пожертвувала селом заради оборони великого індустріального міста (Маріуполя);
- не існувало потреби у відновленні повного контролю
українських військових над територією села, оскільки
в ньому були відсутні позиції НЗФ;
- проведення наступальної операції призвело лише до
знищення села та втрати його жителями свого майна
на території населеного пункту, і не надало жодної
військової переваги;
- військове командування в достатній мірі не протидіяло випадкам розграбування села з боку комбатантів.
Через відсутність у публічному просторі повної та
об’єктивної інформації про розташування сил і засобів обох сторін конфлікту та наявність одночасно із
цим суперечливої інформації про реально наявні загрози на Маріупольському напрямку станом на лютий
2015 року, авторам звіту складно об’єктивно оцінити
доцільність проведення всієї «Широкинської операції»
(необхідна була ця воєнна операція чи ні).
Видається обґрунтованим твердження тогочасного
начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка про те,
що військової необхідності у встановленні контролю
безпосередньо над самим селом Широкине не було,
і цілком достатньо було контролювати висоти на західних околицях села.

Водночас установлення контролю над селом було
лише одним з етапів (епізодів) «Широкинської операції», і зараз складно об’єктивно визначити, чи можливо було реалізувати інші етапи та загальний задум
воєнної операції без зачистки та подальшого контролю
над селом.
На погляд авторів звіту, під «убезпеченням міста від
повтору ворожих обстрілів» (одне із завдань воєнної
операції, за інформацією «Азову») слід розуміти не
лише спробу відсунути лінію зіткнення на схід від Маріуполя і зайняти ділянки місцевості, з яких 24 січня
2015 року проводився обстріл мікрорайону «Східний»
(деякі артилерійські системи, що вже тоді були задіяні
у збройному конфлікті, за своїми технічними характеристиками дозволяють проводити артобстріл Маріуполя навіть із території РФ). Імовірно, йдеться насамперед про намагання українських військових вивести
свої підрозділи з околиць Маріуполя та розташувати
їх таким чином, щоб не наражати цивільне населення
міста на небезпеку нових артобстрілів. У такий спосіб виконувався обов’язок не розташовувати воєнні
об’єкти в густонаселених районах або поблизу них.
Також забезпечувалася оборона міста у випадку спроби здійснення наступальних дій супротивника з боку
україно-російського кордону. Найбільш пристосованою для створення ефективної оборони Маріуполя
була місцевість від Широконого умовно до Павлополя,
зокрема «Широкинські висоти».
Надаючи оцінку військовій операції з точки зору норм
МГП, зазначимо, що під терміном «напад» розуміються акти насильства щодо противника, незалежно від
того, здійснюються вони під час наступу чи під час
оборони154.
Нагадаємо, що, за твердженням «Азову», село Широкине 10 лютого 2015 року було взяте в темпі маршу,
тобто військові зайняли село, фактично не зустрівши
супротиву155. Основні воєнні дії розгорнулися вже за
селом. У ході дослідження не було зібрано достатніх
даних, які б дозволяли стверджувати, що встановлення
«Азовом» контролю над селом 10 лютого супроводжувалося порушенням норм МГП, зокрема невжиттям
запобіжних заходів при нападі.
На заваді подальшому просуванню українських сил
став контрнаступ супротивника, що розпочався одразу
після входження українських військових до села. Контрнаступальні дії учасників НЗФ, учинені ними в той же
день, 10 лютого, одразу після встановлення контролю
над селом із боку українських сил, слід розцінювати як
повноцінний «напад» на супротивника в розумінні МГП.
Здійснюючи напад, НЗФ мали вживати як запобіжні
заходи при нападі, так і запобіжні заходи щодо наслідків
нападу, зокрема, ураховувати заборону на застосування
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методів або засобів ведення воєнних дій, які не можуть
бути спрямовані на конкретні воєнні об’єкти.
Артилерійські обстріли села та його околиць 10-15 лютого, зокрема із застосуванням реактивних систем залпового вогню, як відповідь на зайняття «Азовом» села,
слід вважати нападом невибіркового характеру.
З наявної на час дослідження інформації вбачається,
що, плануючи та проводячи воєнну операцію, українська сторона вжила адекватних заходів безпеки
під час вибору засобів та методів проведення атаки,
а можлива шкода (ризики) особам та об’єктам, що
перебувають під захистом МГП, на момент початку
воєнної операції не виглядала надмірною, порівняно
з конкретною військовою перевагою, що могла бути
досягнута в результаті успіху всієї операції.

3.2. Евакуація цивільного
населення та доступ до села
цивільних осіб
Кожна сторона, що перебуває в конфлікті, має, у максимальній практично можливій мірі, віддалити цивільних осіб і цивільні об’єкти, що перебувають під її
контролем, із районів, розміщених поблизу воєнних
об’єктів156.
Цей обов’язок особливо актуальний у випадку, коли
неможливо виконати інший важливий обов’язок – запобігти розміщенню воєнних об’єктів поблизу густонаселених районів, про що вже йшлося вище.
Згадана норма є нормою звичаєвого МГП та практичним вираженням принципу проведення розрізнення.
Вона застосовується як під час міжнародних, так і під
час неміжнародних збройних конфліктів.
Водночас обов’язок віддаляти цивільних осіб від військових об’єктів, як і обов’язок не розташовувати останні поблизу від густонаселених районів, повинен
виконуватися «в максимальній практично можливій
мірі».
Ще під час проведення рекогносцирування, крім звичайних питань, командувач (командир, начальник) визначає місця укриття або маршрути евакуації з району
воєнних дій осіб, які перебувають під захистом МГП.

За спогадами одного із широкинських активістів,
українські військові висунули людям умови не брати
із собою нічого, крім ручної поклажі, та збиратися дуже
швидко. Чоловік стверджує: комусь на збори давали
2 години, комусь – 20 хвилин, а деяким часу не давали
взагалі («давай бігом»)158. Вимоги військових та стиль
поведінки під час евакуації окремим жителям могли
видаватися грубими та невиправдано жорсткими159.
Опитані Центром учасники описуваних подій по-різному розповідали про евакуацію. Люди, як правило,
стверджували, що, хоча комбатанти і не застосовували
до людей фізичної сили, але евакуація, на їхню думку,
усе ж мала недобровільний характер. Військові були
озброєні, знервовані, і люди мали реальні підстави
вважати, що, коли вони відмовляться виконувати вимогу про евакуацію, до них можуть бути застосовані
фізична сила і зброя.
Частина опитаних нарікає на те, що навіть для тих, хто
висловлював бажання виїхати із села, не завжди вистачало місць. Кількість транспорту, яким здійснювалася
евакуація, була обмежена. Тому значна частина людей
покидали село самостійно на власному автотранспорті,
а деякі навіть пішки.
Один з опитаних Центром жителів села так згадував
евакуацію своєї родини: «Ми бігли по вулиці. Під обстрілом. У них [українських військових – прим. авт.]
у кінці вулиці стояла броньована машина їхня. Підбита.
Вони [українські військові – прим. авт.] її охороняли.
Ми підбігли туди групою людей. Вони нам сказали:
"Біжіть під міст!" Діти спереду. Дітей спинами закривали. І так добігли до перехрестя у двір, де вони базувалися. А нам кажуть: "Ви невчасно прийшли. Ніхто вас
виводити не буде". Але був там один такий, командир,
мабуть, їхній. Він сказав: "Давайте виводити. Давайте
до таборів". А я кажу: "До таборів ми не підемо, тому
що туди зараз можуть стріляти. Треба бігти прямо,
щоб нас бачили". До села Бердянське ми бігли та
повзли. Тому що зенітка зверху стріляє, а там "отвєтка" іде. Кілометри півтора довелося бігти. Командир,
що почав нас вести, попередив: "Якщо я скажу, що
падайте, – отже, падайте". Начебто йому по рації будуть передавати, що зараз будуть стріляти по нас. Ми
падали, вставали, бігли. Ось так і втекли. До хутора
ми добігли, за зенітку, а там уже під’їхала їхня машина
і повезла нас до міста»160.

Достовірно відомо, що в ході активної фази «Широкинської операції» (10-15 лютого 2015 року) полком
«Азов» проводилася евакуація жителів Широкиного.
Окремі епізоди евакуації можна побачити на численних
відео, розміщених у мережі Інтернет157.
156

Відео: евакуація
широкинців із села,
лютий 2015 року

Ст. 58 (а) Додаткового протоколу І; норма 24 Звичаєвого МГП.

Див., наприклад: Факти ICTV. Бои под Мариуполем: эксклюзивный репортаж. Факты недели, 15.02: відео на YouTube-каналі телеканалу. 15.02.2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=jq-tCNsg6vI (дата звернення: 09.09.2019).
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Інтерв’ю EUCCI-2 від 30.05.2018.

Широкино Shirokino. Широкино 15.02.2015: видео на частном YouTube-канале. 10.11.2018.URL: https://www.youtube.
com/watch?v=NQYH-1ivkJE (дата обращения: 22.09.2019).
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Інтерв’ю EUCCI-15 від 03.08.2018.
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Респондент заперечує примусову евакуацію та зазначає, що люди мали можливість відмовитися від
евакуації.
Зібрані в ході дослідження дані дозволяють зробити
висновок про те, що примусової евакуації (із застосуванням фізичного насильства, погроз) не було. На користь цього твердження може свідчити навіть той факт,
що певна кількість людей залишалася в селі й після
15 лютого, а деякі – аж до літа 2015 року (відомо,
що останні жителі – а це близько 12 осіб – залишили
село 16 червня 2015 року)161. Але це не означає, що
рішення про виїзд із села було результатом вільного
волевиявлення людей. Значна частина людей приймала рішення про виїзд під впливом зовнішніх обставин.
Ситуація активного збройного протистояння не давала
людям іншого виходу.
Документаторам Центру вдалося поспілкуватися
з кількома волонтерами (із числа цивільних осіб), які
брали участь в евакуації цивільного населення із села.
Волонтери згадували, що дійсно, далеко не всі жителі
погоджувалися на евакуацію. Особливо складно рішення про виїзд приймали літні люди, які психологічно
були дуже прив’язані до рідних домівок. Частину цих
людей вмовляли виїжджати їхні родичі. До тих осіб,
які відмовлялися їхати, сила не застосовувалась162.
Галина Однорог, волонтерка, так описувала евакуацію жителів: «Треба було евакуювати людей. Місцева влада давала туди автобуси, але вони стояли на
центральній вулиці (Радянська). Я почала телефонувати до МНС163. А в них кажуть, що вони не можуть
приїхати, бо всі поїхали на збори до Краматорська.
І тоді я зрозуміла, що потрібно долучатися, тому що
мені телефонували і казали: "Там на такій-то вулиці
люди похилого віку. Ми дуже просимо їх вивезти. Вони
самі не дійдуть до вулиці Радянської". І я з "азовцями"
чотири дні з-під "градів" вивозила звідти людей. Там
лишалися родини, які не хотіли виїжджати. Люди все
чекали – а може, обійдеться. І я їх збирала: з курми,
з собаками, з котами, з папугами… Мені з міста телефонують родичі: "Забирайте їх, вони старі та нічого
не розуміють! Вантажте їх примусово, як завгодно!" Я
приїжджаю, а люди там усе за своє майно: "Можна, ми

все зберемо? Ви приїжджайте завтра". А "завтра" там
уже "градами" накрило. Я кажу: "Ви розумієте, що я
їжджу, ризикую своїм життям?!". […] Силоміць нікого
не вивозили»164.
У книзі «Широкинська операція. Спогади учасників
наступу», з посиланням на розповіді «азовців», згадуються лише окремі епізоди евакуації місцевого населення Широкиного.
«Мосе», командир піхотного батальйону полку «Азов»:
«У ці кілька днів ми доклали максимум зусиль, щоб
евакуювати звідти все місцеве населення, задіяли для
цього практично всю свою техніку. […] Залишилися
деякі жителі, які не захотіли звідти виїжджати»165.
«Обама», боєць розвідувально-диверсійної чоти полку
«Азов»: «Неподалік побачили дідуся старенького з валізою, подумали, що то коригувальник. Підійшли, просили
документи, а він сказав, що його хата згоріла, нічого,
крім валізи, не залишилося. І він не знав, що робити. Ми
тоді швидко зорієнтувалися і вивезли його»166.
«Шкіпер», боєць розвідувально-диверсійної чоти полку «Азов»: «Ще пам’ятаю: сиділи ми в окопі, і до нас
приповз реально старенький дідусь. Місцевий, із Широкиного. Ми запропонували дідові евакуюватися на
наших "азовських" машинах. Він відмовився, мовляв,
у нього тут господарство, кролики, краще тут помре,
ніж кудись поїде. Потім він неодноразово приносив
на наші позиції харчі та воду»167.
Аналізуючи свідчення місцевих жителів, волонтерів,
відеоматеріали, розміщені в мережі Інтернет, а також
інші джерела, автори звіти дійшли висновку, що українська сторона 10-15 лютого 2015 року «в максимальній практично можливій мірі» намагалася виконати
свій обов’язок стосовно вжиття запобіжних заходів
щодо наслідків нападу та віддалити місцеве населення
з району ведення воєнних дій168. Окремі комбатанти
виявляли в цьому неабияку мужність.
Водночас рівень підготовки до евакуації, рівень її безпосередньої реалізації та подальше розміщення евакуйованого цивільного населення викликають критику та
чимало зауважень, особливо з боку самих широкинців.
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Один із респондентів називає цифру у 20-30 людей, які ймовірно залишилися в селі після 15.02.2015.
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Інтерв’ю EUCCI-24 від 18.01.2019; EUCCI-22 від 16.01.2019.

МНС – Міністерство надзвичайних ситуацій України. З грудня 2012 року – Державна служба України з надзвичайних
ситуацій.
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Інтерв’ю EUCCI-22 від 16.01.2019.
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Широкинська операція. Спогади учасників наступу. С. 15.
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Там само. С. 52-53.
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Там само. С. 55.

Див., наприклад: Мариупольское ТВ.MСН. Эвакуация из-под обстрелов: Жителей Широкино вывозят в Мариуполь:
видео на YouTube-канале телеканала. 16.02.2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=m2bXyRmv9f8 (дата обращения:
09.09.2019); Полтавське ТБ. Евакуація мирного населення селища Широкіно Донецької області: відео на YouTube-каналі
телеканалу. 14.02.2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Nl-SGsL8GUc (дата звернення: 09.09.2019); Телеканал
ТV7Мариуполь. Эвакуация жителей Широкино: видео на YouTube-канале телеканала. 13.02.2015. URL: https://www.youtube.
com/watch?v=EWSgMjdOXCE (дата обращения: 09.09.2019).
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Частина евакуаційних заходів лягла на плечі волонтерів, які, ризикуючи власним життям, виконували те,
що мало б забезпечити на належному рівні військове
командування, зокрема, за допомогою цивільної влади.
Командир полку «Азов» Ігор Михайленко згадував,
що станом на 11 лютого 2015 року обстріли артилерією почастішали, і стало зрозуміло, що селище стає
об’єктом інтенсивних артилерійських обстрілів. Тоді
було ухвалене рішення про евакуацію жителів. «Азовці»
в проміжках між чергуваннями на позиціях ходили по
домівках та сповіщали жителів про час та місце зборів
для евакуації169.
Якщо розуміти це буквально, то рішення про евакуацію
жителів села було прийняте українськими військовими
не в процесі планування та підготовки до воєнної операції, а лише 11 лютого, у ході її проведення, з огляду
на поточну ситуацію, що склалася.
Вище вже наводилося твердження про те, що, за задумом військового командування, українські сили мали
б просуватися далі на схід у напрямку російсько-українського кордону, а село мало б лишитися в безпечному тилу українських військ. Можливо, саме із цим
пов’язана відсутність завчасного планування евакуації.
Кожна сторона, що перебуває в конфлікті, має робити ефективне завчасне попередження про напад, що
може торкнутися цивільного населення, за винятком
випадків, коли обставини цього не дозволяють170. Попередження не вимагається, наприклад, у випадку,
якщо елемент раптовості має важливе значення для
успіху операції.
Слід визнати, що обставини не дозволяли українській
стороні зробити завчасне ефективне попередження
про проведення воєнної операції, оскільки її загальний
успіх багато в чому залежав від раптовості входження
українських військових до населених пунктів та швидкості подальшого просування у східному напрямку.
Але доцільно було б підготувати евакуацію цивільного
населення ще на етапі планування воєнної операції
з одночасним вжиттям заходів, які б унеможливлювали
витік інформації про заплановану воєнну операцію.
У ході проведення дослідження не було встановлено
фактів проведення організованої евакуації цивільного
населення учасниками НЗФ у рамках вжиття запобіжних заходів щодо наслідків нападу під час їхнього
контрнаступу 10-15 лютого 2015 року. Винятком є

лише поодинокі випадки евакуації поранених цивільних
осіб у період із 15 лютого по 15 червня 2015 року та
вивезення із села останніх 12 цивільних осіб 16 червня
2015 року. Можливо, така ситуація пов’язана з дотриманням загальної заборони на насильницьке переміщення цивільного населення (після 15 лютого
в селі залишалися люди, які відмовилися добровільно
покинути село).
Наразі село перебуває під повним контролем ЗСУ.
Але доступ на територію села його колишнім жителям
заборонено. Військові пояснюють таке рішення як
небезпекою ураження цивільних вибухонебезпечними предметами на території села, так і міркуваннями
безпеки самих військових (загрозою розголошення
відвідувачами інформації про облаштовані оборонні
позиції)171.
Не викликає жодних сумнівів, що перебування на території села й надалі є небезпечним. Водночас територію
села вже тривалий час регулярно відвідують численні
моніторингові місії, представники національних, зарубіжних та міжнародних урядових та неурядових організацій, і навіть приватні особи. Зазначені візити широко
висвітлюються у ЗМІ, відео викладаються в мережу
Інтернет. Така ситуація обурює жителів Широкиного. «Зараз нас не пускають. Ми просимо пропустити нас хоча б на кладовище. По декілька людей. Ні,
не пропускають. Кажуть, що небезпечно. А байкери
їздять. Кліпи знімають», – нарікає одна з мешканок
села172. Представникам громадського активу села було
дозволено відвідати територію Широкиного разом із
військовими лише декілька разів, зокрема для символічного покладання квітів на сільському кладовищі173.
Частина широкинців впевнена, що військові не пускають жителів до села лише тому, що бояться обурення
людей, які, ймовірно, побачать факти розграбування
майна. На їхню думку, численні візити до села приватних осіб свідчать про наявність об’єктивної можливості
для хоча б поверхового (попереднього) обстеження
зруйнованих будинків та фіксації фактів руйнувань спеціально створеною комісією.
У другій половині лютого 2015 року, уже після евакуації цивільного населення, деякі мешканці села робили
спроби відвідати село та забрати окремі речі.
Один із респондентів повідомив, що його родичі відвідали село 18 лютого 2015 року. Вони вільно заїхали
до села, не зустрівши блокпостів174. Інша жителька села
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Широкинська операція. Спогади учасників наступу. С. 10.
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Ст. 57 (2) (с) Додаткового протоколу І; норма 20 Звичаєвого МГП.

Див. наприклад: Hromadske. Широкине. Правда про перемир’я: відео на YouTube-каналі. 05.12.2015. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=VBAvqDntDb0 (дата звернення: 14.09.2019).
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Інтерв’ю EUCCI-7 від 01.08.2018. Днепровский байкер заснял руины Широкино (видео) / Новостной сайт Мариуполя.
13.07.2017. URL: https://mariupol.tv/news/society/mariupol/18287/dneprovskij_bajker_zasnyal_ruiny_shirokino_video.html (дата
обращения: 12.09.2019).
172

Широкино Shirokino. Широкино, 8 мая 2019 г.: видео на частном YouTube-канале. 09.05.2019. URL: https://www.youtube.
com/watch?v=FjMJKDF7yXc&t=3s (дата обращения: 22.09.2019).
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так описала свою поїздку до Широкиного: «У березні
місяці [2015 року – прим. авт.], на початку, я поїхала по
документи на машині. Я зайшла в будинок. Три вікна
були вибиті, двері зачинені. Зникли два ліхтарики, рушниця пневматична Іжевськ, 25 кілограмів цукру, старовинна ікона. У будинку було все перевернуто. Зникли
консервовані продукти. Підбіг водій і сказав, що по
машині стріляє снайпер і потрібно їхати. Я вибігла і не
взяла ані документів, ані інших речей»175.

вчинялися вбивства, насильство, нелюдське або таке,
що принижує гідність, поводження та покарання.

Деяким широкинцям вдалося побувати в селі в жовтні
2015 року. Люди стверджують, що, так і не отримавши
дозвіл на проїзд до села від командування ЗСУ (керівництва АТО), вони були змушені їхати на тимчасово
окуповану територію та заїжджати в село з його східної сторони, яка на той час перебувала під контролем
НЗФ. Останні, нібито за сприяння ОБСЄ, пропускали
людей до села в жовтні 2015 року176.

МГП надає різного ступеня захист комбатантам та цивільним особам. Комбатанти, що беруть участь у збройному конфлікті, не належать до категорії «захищені
особи», оскільки напад на них може бути правомірним.
Проте захист забезпечується в частині заборони засобів
та методів війни, що приносять їм надмірні страждання
або призводять до їхньої неминучої смерті. Цивільні особи мають право на захист від перетворення на об’єкт
нападу та наслідків застосування сили проти військових
цілей та комбатантів супротивника, а також у випадках
потрапляння під владу супротивника.

Відео: широкинці
відвідують село,
жовтень 2015 року
3.3. Умисні вбивства
та завдання каліцтв
цивільним особам
Бойові дії в Широкиному супроводжувались отриманнями поранень місцевими жителями, а в деяких випадках й отриманням інвалідності; вони суттєво вплинули
на психологічний стан широкинців.
Одразу після загострення бойових дій у Широкиному
українські військовослужбовці провели евакуацію місцевих жителів. Однак багато широкинців не бажали або
не мали можливості залишити свої домівки177. У зв’язку із цим багато цивільних постраждали від бойових
дій, що велися в безпосередній близькості до їхнього
місця проживання. Обстріли в селі унеможливлювали
проїзд швидкої медичної допомоги, тому постраждалі
діставалися медичних закладів власними зусиллями
або за допомогою комбатантів.
Під час бойових дій у Широкиному щодо окремих місцевих жителів (частина яких могла сприйматися як комбатанти чи активні прихильники іншої воюючої сторони)
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Інтерв’ю UGSPL-14 від 05.10.2015.
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Інтерв’ю EUCCI-2 від 30.05.2018.

Убивства та завдання каліцтв цивільним особам є порушенням національного законодавства України, міжнародного права в галузі прав людини
та МГП.
КК України встановлює відповідальність за вбивства,
катування, побої та мордування178.

Спільна для чотирьох Женевських конвенцій ст. 3
передбачає мінімальні стандарти гуманності. З особами, які не беруть активної участі у воєнних діях або
припинили участь у воєнних діях у зв’язку з різними
причинами, поводяться гуманно та без будь-якої
дискримінації. Щодо таких осіб заборонено вчиняти
насилля (зокрема вбивство, завдання каліцтва, жорстоке поводження й катування), здійснювати наругу
над людською гідністю179.
У випадку, коли такі злочини вчинені в межах широкомасштабного або систематичного свідомого нападу
на цивільних осіб, вони визнаються злочинами проти
людяності за РС180. Такі протиправні дії також можуть
бути визнаними воєнними злочинами за РС у випадку,
якщо були вчинені в межах плану чи політики або при
широкомасштабному скоєнні таких злочинів181.
Окрім норм МГП, права осіб, яких позбавили життя,
жорстоко поводились та катували, захищаються нормами ЄКПЛ. Такі протиправні дії комбатантів порушують ст. 2 та 3 ЄКПЛ, які гарантують право на життя,
а також забороняють тортури й жорстоке поводження.
Цивільні особи, які мешкають на лінії зіткнення, наражаються на постійну небезпеку. Зокрема, існує ризик
того, що комбатанти сприймуть місцевого мешканця

На розміщених у мережі Інтернет відео можна побачити, як люди забирають речі з будинків. Див., наприклад: Александр
Пономарев. ШИРОКИНО 666 км: видео на YouTube-канале автора. URL: https://www.youtube.com/watch?v=I2vezBkUl0Q
(дата обращения: 14.09.2019).
177

Див. 3.2. Евакуація цивільного населення та доступ до села цивільних осіб.

Див. ст.115 «Умисне вбивство», 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження», 122 «Умисне тілесне ушкодження середньої
тяжкості», 126 «Побої і мордування», 127 «Катування» КК України. КК України. Закон від 05.04.2001 № 2341-III (у чинній
редакції від 27.06.2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 13.09.2019).
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Ст. 3 спільна для всіх Женевських конвенцій від 1949 року.
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Ст. 7 РС МКС.
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Ст. 8 РС МКС.
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за ворога та завдадуть йому шкоди. У Широкиному
теж були зафіксовані схожі випадки.
Жителі села під час інтерв’ювання повідомляли про
стрільбу комбатантів по цивільних особах, вважаючи ці
постріли умисними. Імовірно, що деяких з убитих ототожнили з комбатантами, оскільки у 2014–2015 роках
учасники НЗФ та українські військові часто не мали
військової форми та носили напівцивільний одяг камуфляжного забарвлення. У процесі підготовки звіту було
зафіксовано 5 випадків смертей, зокрема, унаслідок
таких дій. Стосовно багатьох випадків дослідження
проводилося на основі тверджень постраждалих та
свідків, тому автори звіту не можуть стверджувати
їхню об’єктивність та гарантовану достовірність усіх
описуваних подій.
15 лютого від вогнепального кульового поранення
помер місцевий житель Гришко Володимир Мефодійович (1951 р. н.). Тіло чоловіка знайшли на подвір’ї
його дому182. Схожий випадок стався з іншим жителем
села – Новіковим Володимиром Петровичем,
1948 р. н. Чоловік стояв біля вікна всередині будинку,
коли в нього поцілили з вогнепальної зброї, унаслідок
чого помер на місці183. Він був тимчасово похований
на подвір’ї будинку, а ексгумацію та перезахоронення
тіла родичі змогли провести лише через рік184. Під час
обох випадків, які відбулися в лютому 2015 року, у селі
велися вуличні бойові дії, тому достеменно невідомо,
хто і чому стріляв у постраждалих.
В іншому випадку комбатанти побили широкинця
Лихацького Анатолія Микитовича, 1939 р. н.,
та залишили його помирати в підвалі ймовірно через
те, що він чинив опір під час спроби розграбування
свого будинку. Нанесені тяжкі тілесні ушкодження та
переохолодження призвели до смерті 21 лютого185.
Респондентам невідомо, до якої зі сторін належали
комбатанти, але згадувані події відбувалися в частині
села, яке перебувало під контролем НЗФ.
У 2014–2015 роках поширеною була практика використання сторонами конфлікту цивільних автомобілів
для військових цілей. Як наслідок, на відстані було
неможливо ідентифікувати, з якою метою та ким ви-
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Інтерв’ю EUCCI-8 від 31.07.2018.
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Інтерв’ю EUCCI-7 від 01.08.2018.

користовується цивільний автомобіль, що призводило
до трагічних випадків. Респонденти згадували, як один
чоловік намагався виїхати на автомобілі із села під
час перестрілки між учасниками НЗФ т. зв. ДНР та
українськими військовослужбовцями, коли в Логозинську Анастасію Іванівну (06.02.1963 р.н.), яка
їхала з ним, влучила куля, що призвела до смертельного поранення186.
Схожим чином отримав важке вогнепальне поранення
житель Широкиного Глуцький Олександр Васильович. 6 березня 2015 року чоловік разом із родичем
вирушив до села на легковому автомобілі по речі та
документи. Перший, другий та третій в’їзди в Широкиному з траси Маріуполь–Новоазовськ виявилися
перекритими гіллям дерев та колодами. Перебуваючи
вже на третьому в’їзді, чоловіки вирішили не прямувати
далі. Розвернувши автомобіль перед перешкодою,
вони рушили у зворотному напрямку. Цієї миті невідомі,
які перебували поза зоною видимості чоловіків, без
попередження почали здійснювати прицільні постріли по автомобілю з автоматичної зброї. Одна з куль
влучила в Олександра, який був на пасажирському
сидінні187. Куля пошкодила грудний відділ хребта. Чоловік переніс декілька складних операцій, але так і не
відновив здатність самостійно пересуватися, залишившись з інвалідністю І групи. Потерпілому достовірно
невідомо, яка зі сторін збройного конфлікту обстріляла
автомобіль, але, ураховуючи місце розташування сторін
та напрямок руху куль, він припускає, що постріли були
здійснені учасниками НЗФ188.
Інший випадок стався безпосередньо в Широкиному. Житель Широкиного Полторибатько Євген
Анатолійович (1958/1968 р. н.) перебував у дворі
свого будинку, коли на вулиці почулися постріли, і до
нього забігли озброєні особи. Погрожуючи чоловіку
вогнепальною зброєю, вони змусили його сісти за
кермо автомобіля та їхати у вказаному ними напрямі.
Коли вони почали рух по вулиці, невідомі обстріляли
автомобіль, що й призвело до смерті широкинця. Троє
опитаних респондентів зазначили, що ймовірно причиною обстрілу стало те, що потерпілий пересувався на
легковому автомобілі з камуфляжним забарвленням189.

Сегодня. Широкино превратилось в село-призрак: видео на YouTube-канале новостного канала телеканала «Украина».
13.05.2016. URL: https://www.youtube.com/watch?v=fLroqT49ZBE (дата обращения: 22.09.2019).
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Інтерв’ю Лихацької; Телеканал ТV7 Мариуполь. На грани выживания. Широкинцы: видео на YouTube-канале телеканала.
13.07.2016. URL: https://www.youtube.com/watch?v=R4_CuCU1qgE (дата обращения: 09.09.2019).
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Інтерв’ю EUCCI-1 від 29.05.2018; EUCCI-7 від 01.08.2018.; EUCCI-19 від 16.01.2019; EUCCI-15 від 03.08.2018.

Такі дії неодноразово провокували вбивства цивільних осіб поблизу блокпостів чи військових. Автори звіту вважають,
що комбатанти розцінюють такі дії як намагання втекти з певних причин або ведення розвідки.
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Інтерв’ю Глуцьких; Громадское. Житель Широкино после обстрела остался инвалидом: видео на YouTube-канале общественного телевидения. 22.11.2017. URL: https://www.youtube.com/watch?v=SmPayVuHxXA (дата обращения: 09.09.2019).
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Інтерв’ю UGSPL-30 від 05.10.2015; EUCCI-15 від 03.08.2018; EUCCI-32 від 07.06.2019.
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Знімок з екрану 8-10. Обстріляний автомобіль, с. Широкине, 2015 рік. Джерело: сайт телеканалу «Первый канал» 1tv.ru
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У ході дослідження було зафіксовано чотири випадки, які можуть трактуватися як застосування насильства щодо цивільних осіб. Два із вказаних випадків
мали місце безпосередньо на території села, інших
два – поза ним.
В одному з випадків, за свідченнями місцевих мешканців190, імовірно український військовий прострелив
ногу літньому цивільному беззбройному чоловіку на
його подвір’ї в селі Широкине. Свідки події впевнені
у свідомому характері пострілу, але не можуть пояснити
його причину.
Інша ситуація, пов’язана з насильством щодо цивільних осіб, була виявлена в сюжеті одного з українських
телеканалів. Жителька Широкиного постраждала від
протиправних дій учасників НЗФ. Комбатанти ввірвались у її будинок, сказавши, що вони будуть перевіряти,
чи вона нікого не переховує. Постраждала стверджує,
що всі в Широкиному знали про її патріотичні погляди
та прихильність територіальній цілісності України. На
її подвір’ї з гравію була викладена карта України, яку
учасники НЗФ сказали негайно засипати. Через годину до будинку прийшли комбатанти та розстріляли
з автоматів вікна. Автори звіту вважають, що цей випадок може розглядатися як замах на вмисне вбивство
у зв’язку з політичними поглядами потерпілої191.
За словами респондентів, стосунки між українськими
військовими та частиною селян залишалися напруженими й після евакуації населення із села. Розголосу
у ЗМІ192 набув конфлікт, наслідком якого сталося вбивство одного цивільного чоловіка та поранення іншого.
Подія сталася в листопаді 2016 року в Маріуполі. Як
указується в ухвалі суду, між представником батальйону «Азов» і чоловіками стався конфлікт через те,
що останні стверджували, що «жили в Широкино, і їх
обстрілювали українці»193. Унаслідок конфлікту один
із постраждалих широкинців отримав поранення, а інший – смертельний удар ножем. У лютому 2018 року
Орджонікідзевський районний суд Маріуполя виніс
190

вирок у справі щодо вбивства (спочатку діяння кваліфікувалось як умисне вбивство, але потім перекваліфікували на умисне вбивство, коли перевищено межі необхідної оборони), затвердивши угоду про примирення
та зобов’язавши представника батальйону «Азов» до
виплати штрафу194. У червні 2016 року у справі другого
потерпілого суд виніс ухвалу, якою закрив кримінальне
провадження через відмову потерпілого від обвинувачення195. Автори звіту припускають, що постраждалий
міг відмовитись від обвинувачення у зв’язку з можливим тиском на нього або небажанням продовжувати
брати участь у кримінальному провадженні.

3.4. Свавільні затримання.
Катування та жорстоке
поводження
Під час воєнних дій у Широкиному окремі місцеві
жителі та комбатанти постраждали від свавільних
затримань, катування, жорстокого, нелюдського або
такого, що принижує гідність, поводження, зокрема
з елементами сексуального насильства.
Українське законодавство, міжнародне право в галузі
прав людини та МГП забороняють свавільні затримання та утримання в незаконних місцях несвободи,
катування й жорстоке поводження.
КК України встановлює відповідальність за незаконне
позбавлення волі або викрадення людини, катування,
побої та мордування, а також насильницькі зникнення196. Затримання та позбавлення волі цивільних осіб
без зв’язку із зовнішнім світом та невизнання таких
фактів дозволяє кваліфікувати їх як насильницькі зникнення, що є злочинами згідно з міжнародним правом
та українським законодавством. Зникнення вважається насильницьким тоді, коли особу затримують чи
позбавляють волі представники держави чи особи, які
діють з відома держави та які відмовляються визнати
факт позбавлення волі або приховують дані про долю

Інтерв’ю EUCCI-13 від 01.08.2018.

Война на Донбассе: пасхальное перемирие продержалось 10 минут / Подробности: вебсайт новинної телевізійної
програми телеканалу «Інтер». 06.04.2018. URL: https://podrobnosti.ua/2235184-vojna-na-donbasse-pashalnoe-peremirieproderzhalos-10-minut.html (дата обращения: 12.09.2019).
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У Маріуполі суд оштрафував бійця Азова, який скоїв убивство / Корреспондент.net. 28.02.2018. URL: https://
ua.korrespondent.net/ukraine/3945866-u-mariupoli-sud-oshtrafuvav-biitsia-azova-yakyi-skoiv-ubyvstvo (дата звернення:
12.09.2019); Превысил самооборону. «Азовца» осудили на два года за убийство мариупольца / 0629.com.ua – Сайт
города Мариуполя. 27.02.2018. URL: https://www.0629.com.ua/news/1965912/prevysil-samooboronu-azovca-osudili-na-dvagoda-za-ubijstvo-mariupolca (дата обращения: 12.09.2019).
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Ухвала Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 09.11.2016 у справі № 265/6703/16-к.
ЄДРСР. 15.11.2016. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62581642 (дата звернення: 11.09.2019).
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Вирок Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 20.02.2018 у справі № 265/7807/17.
ЄДРСР. 26.02.2018. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/72327300 (дата звернення: 11.09.2019).
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Ухвала Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 21.06.2018 у справі № 265/1725/18.
ЄДРСР. 02.07.2018. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74907005 (дата звернення: 11.09.2019).
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Див. ст. 115 «Умисне вбивство», 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження», 122 «Умисне тілесне ушкодження середньої
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URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 13.09.2019).
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зниклої особи, унаслідок чого така особа залишається
без захисту закону197.
МГП забезпечує захист комбатантів у частині заборони
засобів та методів війни, що приносять їм надмірні
страждання або призводять до їхньої неминучої смерті.
Поранені та хворі комбатанти, а також військовополонені (комбатанти, які склали зброю та здалися, або
комбатанти, що були захоплені в полон супротивником)
користуються правовим режимом військового полону
та правом на гуманне ставлення. Так, спільна для чотирьох Женевських конвенцій ст. 3 передбачає мінімальні стандарти гуманності. Щодо осіб, які не беруть
активної участі у воєнних діях або припинили участь
у воєнних діях, заборонено вчиняти насилля, захоплювати в заручники, здійснювати наругу над людською
гідністю, а також застосовувати щодо них покарання
без попереднього судового рішення198.
Права осіб, які постраждали від свавільного затримання та катувань, також захищаються нормами ЄКПЛ.
Зокрема, ст. 2, 3 та 5 ЄКПЛ гарантують право на
життя, свободу й особисту недоторканність, а також
забороняють тортури та жорстоке поводження.
Установлені в ході проведеного дослідження випадки
незаконного позбавлення волі цивільних осіб можна
розцінювати як грубе порушення норм МГП, відповідно
до ст. 34 IV Женевської конвенції. Свідчення опитаних
респондентів та інформація зі ЗМІ також указують на
недотримання сторонами конфлікту вимог Женевських
конвенцій щодо гуманного поводження із цивільними особами та комбатантами в частині свавільних
затримань та застосування жорстокого поводження
й тортур.
За свідченнями опитаних у процесі дослідження респондентів, Центру вдалося встановити вісім випадків свавільного затримання цивільних мешканців села
Широкине українськими комбатантами, що в подальшому часто супроводжувалося допитами, катуваннями
та жорстоким поводженням199. У всіх повідомлених
випадках мало місце затримання чоловіків віком 2060 років, яке проходило на блокпостах або біля/в помешканнях за місцем проживання. Автори звіту вста-

новили, що задокументовані затримання відбувалися
в період із січня по березень 2015 року. Причиною
затримань була підозра у співпраці з НЗФ (зокрема,
в одному з випадків така підозра виникла після приїзду чоловіка з території, підконтрольної т. зв. ДНР).
Один із незаконно затриманих широкинців розповів
про затримання журналістам російського телеканалу,
зазначивши, що причиною стала банківська картка
російського банку, яку в нього знайшли200. Автори
звіту встановили особу цього широкинця через повідомлення інших респондентів про його затримання.
Незважаючи на деякі відмінності обставин та процесу
затримання вони відбувалися з надмірним застосуванням сили та без дотримання правових норм, а саме:
без наявності передбачених законом підстав, а також
із порушенням законної процедури.
Затриманих доставляли для проведення допитів у кілька місць у Маріуполі та на його околицях. Серед таких
місць респонденти згадували підвал спортивної школи
біля кінотеатру «Союз» у Маріуполі201, будівлю Маріупольського міського управління СБУ і приміщення на
території Маріупольського аеропорту, де дислокувався
батальйон «Азов»202. Один із респондентів стверджував,
що приблизно чотирьох широкинців утримували в підвалі школи біля кінотеатру «Союз» у Маріуполі203. За
свідченнями іншого респондента204, в одному з випадків жителя Широкиного три дні незаконно утримували
на території колишнього дитячого табору «Маяк», де
розташувалися оборонні позиції полку «Азов». За словами респондента, причиною затримання стали дзвінки
постраждалого до родичів, що проживають у РФ, в одному з медіа-ресурсів також зазначали, що чоловіка
підозрювали в коригуванні вогню205. Опитана особа
стверджує, що незаконне затримання призвело до
подальшого погіршення стану здоров’я постраждалого.
Під час конвоювань до місця затримання цивільні
особи тією чи іншою мірою піддавались знущанням,
зав’язуванню кінцівок та очей, безпричинним ударам та
тілесним ушкодженням. У незаконних місцях несвободи силовики проводили допити, зокрема застосовуючи
психологічний тиск, катування та жорстоке поводження. Свідчення постраждалих дають підстави вважати,
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Ст. 1 Міжнародної конвенції про захист усіх осіб від насильницьких зникнень.
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Ст. 3 спільна для всіх Женевських конвенцій.
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що допити проводилися для того, аби змусити особу
визнати провину або «співпрацювати» задля отримання
інформації щодо стверджуваного шпигунства й підтримки НЗФ. Опитана Центром колишня жителька
Широкиного розповідала про утримання та наслідки
затримання одного з постраждалих: «Його вивезли,
його кілька днів чогось допитували. Я його бачила,
він був абсолютно весь синій»206.
Потерпілі, їхні родичі та знайомі стверджують, що до
затриманих застосовувалися такі види катувань та жорстокого поводження, як побиття, примусове оголення,
удушення з різними часовими проміжками, нанесення
ударів руками та палицями, топлення у воді тощо. Згідно
з отриманими свідченнями, незаконне позбавлення волі
могло тривати від кількох годин до тижня. Осіб, щодо
яких не було зібрано інформацію, яка б підтверджувала
їхню співпрацю з НЗФ, відпускали. Колишні затримані
розповідали, що не поставали перед судом, у певний
момент їх звільняли, зокрема залишаючи на дорозі,
в околицях Широкиного або Маріуполя.
У зв’язку з ув’язненням у місцях несвободи, під час
якого проводилися допити та катування, фізичний та
психологічний стан колишніх незаконно утримуваних
осіб погіршився. Після отримання тілесних ушкоджень
жодна медична допомога таким особам у місцях утримання чи офіційних медичних установах не надавалася, хоча вони її потребували. Обставини звільнення
затриманих та бойові дії, що велися в Широкиному,
обмежили можливість таких осіб звернутися по кваліфіковану медичну допомогу та придбати ліки. Окремі
опитані особи розповідали про страх звертатися до
медичних закладів, тому медичну допомогу їм надавали
близькі та знайомі.
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Інформація про практику незаконних затримань та
катування підозрюваних у сепаратизмі осіб у Маріупольському міському управлінні СБУ міститься також
у звітах міжнародних207 та українських організацій208,
у медіа-публікаціях209. В одному з повідомлень ЗМІ,
які функціонують на тимчасово окупованих територіях, ішлося про затримання українськими військовими
в околицях Широкиного сапера т. зв. ДНР. Учасник
НЗФ був побитий під час допиту в СБУ Маріуполя та
госпіталізований до лікарні210. Про факти цих утримань,
а також інших незаконно ув’язнених осіб, у приміщеннях
Маріупольського СБУ згадується в Доповіді УВКПЛ211.
У спільній доповіді Amnesty International та Human
Rights Watch наводиться інформація про випадки затримання та катування полонених батальйоном «Азов»
у Маріупольському аеропорту та спортивній школі біля
кінотеатру «Союз» у Маріуполі212. Про випадки незаконних утримань у Маріупольському аеропорту в ефірі
одного з російських телеканалів згадував колишній
співробітник СБУ, що з квітня 2014 року працював на
спецслужби Росії213. За його словами, незаконна в’язниця була розташована в лівому крилі терміналу у двох
неробочих холодильних камерах. Кілька постраждалих дали інтерв’ю та розповіли про своє ув’язнення
та катування, які до них застосовувались у цьому місці
несвободи214.
У ЗМІ також була інформація про незаконне утримання громадянина РФ у закритому стрілецькому тирі та
колишньому приміщенні для зберігання зброї в СБУ
Маріуполя215. Після звільнення чоловік розповів, що до
нього в підвалі (приміщення зброярні) Маріупольського
СБУ утримували жителя Широкиного. На основі аналізу відео та повідомлень у пресі було встановлено,
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що широкинця, про якого розповів пресі вищезгаданий громадянин РФ, затримали у зв’язку з підозрою
в коригуванні вогню та утримували протягом дев’яти
місяців216. Звільнили чоловіка внаслідок обміну на військовослужбовця НГУ, який перебував у полоні на
території т. зв. ДНР217.
У квітні 2015 року один із російських телеканалів показав сюжет, у якому колишній мешканець Широкиного
розповідає про катування українськими комбатантами218. На відео чоловік стверджує, що йому виривали
нігті та підпалювали запальничкою пальці, щоб дізнатися місце знаходження «сепаратистів» у селі. Місцеві
жителі підтвердили факт, що особа, яка давала зазначене інтерв’ю, проживала в Широкиному.
Учасники НЗФ також проводили незаконні затримання
цивільних осіб у Широкиному. Один із респондентів
розповів про арешт двома учасниками НЗФ місцевого
жителя: «На Різдво 2015 року прийшло два "ДНРівця" озброєних, у білому камуфляжі: один – чеченець,
один – слов’янин. Шеврони "ДНР" і "Вежливые люди".
Перевірили паспорти, з’ясовували, які відносини
з "Азовом". Потім вони викрали хлопця з нашої вулиці, Замашка Геннадія»219.
Кілька опитаних широкинців220 згадували про затримання та побиття сільського голови Широкиного та
його дружини учасниками НЗФ: «…потім його відпустили. Але він побитий був добре так; і на обличчі було
видно»221. Викрадене подружжя незаконно утримували
в невідомому приміщенні в околицях Новоазовська
та застосовували до них фізичне насильство, зокрема наносили удари прикладами зброї. Респонденти
стверджують, що причиною затримання було вимагання грошей.
Одна з опитаних респонденток222 також розповіла про
два інших випадки, коли комбатанти НЗФ вривалися
до будинків цивільних із метою розграбування майна, супроводжуючи такі дії затриманням, побиттям та
погрозами. Жінка стверджує, що ці особи навмисно
визначали мешканців села з високим матеріальним до-

статком. Її сім’я безпосередньо постраждала від протиправного вторгнення в житло, під час чого її чоловікові
погрожували вбивством та зімітували постріл у голову:
«І потім, значить, сказав мені: "Гроші, коштовності є?".
Я кажу: "Ну звідки?" […] Він: "Зайди в другу кімнату"
[…] А чоловік потім розповідав. Підвів […] поставив
[чоловіка респондентки – прим. авт.] і каже: "Ми тебе
зараз будемо вбивати"... "Гроші, коштовності є?". А він
каже: "Немає в нас нічого". Ну, він вистрелив повз
нього, але наче в нього. Ну, напевно, щоб я чула»223.
Під час моніторингу був задокументований випадок
затримання учасниками НЗФ добровольця батальйону «Азов». У лютому 2015 року біля Широкиного під
час артобстрілу Євген Чуднєцов отримав контузію, був
затриманий і побитий із погрозами, що його руку відріжуть та розстріляють. Спочатку його відвезли до штабу
в околицях Широкиного, після чого утримували в приміщенні колишнього Донецького СБУ та колишнього
Донецького СІЗО. Чоловік перебував у полоні протягом
двох років і дев’яти місяців, де піддавався допитам та
катуванням224. Російські пропагандистські телеканали транслювали відео з полоненим, на якому він під
примусом розповідав про те, що «добровільно здався
бійцям ополчення» та не згоден на обмін полоненими
через незгоду з діями сил АТО. На кадрах із відео чітко
видно синці на обличчі чоловіка й вибиті зуби225.
На основі отриманих свідчень мешканців села Широкине та інформації в медіа можна стверджувати існування практики насильницьких зникнень та незаконного
утримання цивільних та комбатантів під вартою без
дотримання законності та процесуальних процедур,
а також визнання їхнього перебування в конкретних
місцях несвободи.
У ході дослідження були задокументовані два затримання, які супроводжувались жорстоким поводженням
з елементами сексуального насильства. Респонденти стверджували, що під час обшуку затриманих осіб
змушували роздягатись до спідньої білизни і в такому
вигляді утримували кілька годин226.

В ДНР бойца нацгвардии обменяли на больного диабетом жителя Широкино / NTV.RU. 31.10.2015. URL: https://www.
ntv.ru/novosti/1558937/ (дата обращения: 13.09.2019); Shevket Jafarov. Обмен пленными между Новороссией и Украиной:
видео на персональном YouTube-канале. 01.11.2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=aShJVsqrCmA&feature=you
tu.be&t=208 (дата обращения: 09.09.2019).
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ngu.gov.ua/ua/news/zmi-pro-nas-orest-petryshyn-separatysty-zvirily-koly-chuly-shcho-ya-zi-lvova (дата звернення: 13.09.2019).
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«Вдарили плоскогубцями – зуби вилетіли»: спогади «азовця» про полон / BBC Україна. 23.01.2018. URL: https://www.
bbc.com/ukrainian/features-42736809 (дата звернення: 23.10.2019).
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Один із широкинців постраждав від таких дій у лютому 2015 року, після того як допоміг рідним виїхати із
села. Чоловік повертався додому, коли його зупинили
комбатанти. Причину затримання не назвали, але запитували, чому він не виїхав із села. Потім постраждалого
поставили навколішки, роздягнули до спідньої білизни
та побили. Чоловік був змушений оголеним перебувати на вулиці взимку, а після того як його відпустили,
у такому вигляді повертатись селом додому.
Примусове оголення, разом із низкою інших порушень
у контексті збройного конфлікту, може кваліфікуватися
як сексуальне насильство. Саме в оголеному та безпорадному стані людина відчуває беззахисність, і це
посилює страх перед побиттям, оскільки з’являється
можливість стати жертвою жорстокого поводження
сексуального характеру. Із свідчень постраждалих стає
зрозуміло, що описані дії мали за мету не лише обшук, але й були спрямовані на спричинення страждань,
оскільки оголення відбувалося в зимовий період на вулиці протягом невиправдано тривалого проміжку часу.
Під час опитувань кілька респондентів повідомили , що
в лютому 2015 року трапився випадок зґвалтування цивільної дівчини комбатантами однієї зі сторін. Отримати
підтвердження вказаного факту не вдалося, оскільки
опитані не були безпосередніми свідками цих подій,
а їхні розповіді ґрунтуються здебільшого на чутках.
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3.5. Загибель та поранення
цивільних осіб унаслідок
артилерійських обстрілів
Сторони, що перебувають у конфлікті, завжди мають
проводити розрізнення між цивільними особами та
комбатантами. Напади можуть бути спрямовані лише
проти комбатантів та не можуть бути спрямовані проти
цивільних осіб228. Ця норма є нормою звичаєвого МГП.
Вона застосовується як під час міжнародних, так і під
час неміжнародних збройних конфліктів.
Під час проведення воєнних операцій повинна постійно виявлятися турбота про те, щоб оберігати цивільне
населення, цивільних осіб і цивільні об’єкти. Зазначене
реалізується, зокрема, шляхом як вжиття запобіжних
заходів під час нападу, так і запобіжних заходів щодо
наслідків нападу.
Артилерійські обстріли Широкиного умовно можна поділити на два періоди: обстріли 4 та 5 вересня 2014 року

й обстріли, які розпочалися 10 лютого 2015 року та
з різною інтенсивністю тривають до сьогодні.
Хоча сторони конфлікту застосовували артилерію
в районі села принаймні із серпня 2014 року, однак
влучань безпосередньо в село до 4 вересня не було.
За розповідями опитаних мешканців, люди у той час
уже звикли до вибухів снарядів десь у полях, але, як
і завжди, щодня їздили із села на роботу до Маріуполя або Новоазовська, перетинаючи блокпости сторін
конфлікту. Артобстріли 4 та 5 вересня 2014 року стали
першими обстрілами безпосередньо села229.
Мешканка села так згадує ті події: «Перший обстріл
у нас був 4 вересня 2014 року. […] У житловий будинок по сусідству прилетів снаряд, а наш магазин
постраждав від вибухової хвилі. […] в момент обстрілу я з дитиною була вдома. Ми сиділи, обійнявшись,
у підвалі. […] цього разу це було дуже страшно. Поруч
розривається, і все тремтить»230.
Місцеві жителі розповіли спостерігачам ОБСЄ про
50-60 вибухів і про чотири вибухи з боку самого села.
Представники моніторингової місії спостерігали палаючі поля на в’їзді в село по обидва боки дороги.
Пропало електропостачання231.
За спогадами однієї частини респондентів, 4 вересня
першими застосували артилерію НЗФ, і основний удар
прийшовся по позиціях ЗСУ, розташованих на західних
околицях села232. Інша частина респондентів не може
впевнено сказати, яка сторона конфлікту застосувала артилерію першою, і чи застосовували артилерію
обидві сторони.
«Перші обстріли […] Це було дуже раптово та незрозуміло. Ми взагалі не зрозуміли, що це було…» – так
згадує цей обстріл ще одна мешканка села233.
Першим загиблим у Широкиному (4 вересня) став
місцевий житель Носков Іван Олександрович,
1951 р. н. (проживав імовірно по вулиці Степовій). Опитані Центром респонденти описували обставини його
загибелі таким чином: постраждалий їхав на велосипеді,
і в момент вибуху снаряду його тіло розірвало навпіл234.
На наступний день, 5 вересня, унаслідок артобстрілу
загинув Спєвакін Сергій Вікторович, 1961 р. н.
(проживав імовірно по вулиці Ворошилова)235. Один
з опитаних розповідав, що чоловік загинув від вибуху
снаряду РСЗВ «Град» – виходив із підвалу якраз у той
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момент, коли снаряд влучив у дерево. Осколками чоловіку розірвало грудну клітку236.

14 лютого 2015 року осколкове поранення отримала
одна цивільна особа.

У цей самий день щонайменше одна людина отримала
осколкове поранення.

15 лютого від вибуху гранати на подвір’ї будинку № 14
по вулиці Шкільна загинув Данилов Володимир
Олексійович, 1966 р. н., місцевий житель, цивільний
(проживав на вулиці Котовського). Один із респондентів описує обставини смерті цієї людини так: «Була
тиша. Як раз два-три дні. Він пішов до брата погодувати курей, качок. Почався обстріл. Прилетіла граната
від АГС-17. Йому відірвало стопу. Побило лице. Пошкодило грудну клітку та живіт»240. На переконання
респондента, постріли здійснювалися з пагорбів, що
контролювалися українськими військовими.

Деякі ЗМІ, із посиланням на офіційних осіб, повідомляли, що 4 та 5 вересня в районі Широкиного загинули
7 цивільних осіб та ще 23 особи отримали поранення.
Відповідно до одного з таких повідомлень, 4 цивільних,
з яких 2 комбайнери, задіяні на зборі врожаю, загинули
4 вересня. Наступного дня, 5 вересня, загинули ще
3 цивільних, з яких 2 – діти237.
Схожу інформацію 5 вересня поширив ІАЦ РНБОУ:
«Учора протягом п’яти годин росіяни артилерією обстрілювали населений пункт Широкине неподалік
Маріуполя. Є жертви серед мирного населення. За
оперативними даними, загинуло двоє дітей і місцевий житель»238. Згідно з повідомленням, діти загинули
4 вересня.
Оперативний звіт СММ ОБСЄ за 4 вересня не згадує
про загибель дітей у селі цього дня. СЦГІ так само не
вдалося встановити факти загибелі дітей у селі. Ніхто
з опитаних Центром респондентів не згадував про випадки загибелі дітей, а серед загиблих 4 та 5 вересня
називають лише двох дорослих осіб.
Слід звернути увагу на те, що в першому з наведених
вище повідомлень вказано про загибель людей у районі Широкиного. Тому можна припустити, що йшлося
не тільки про факти загибелі безпосередньо в селі, але
й про загибель людей поблизу села (розташована на
північ від села автотраса, сільськогосподарські угіддя
поблизу села тощо). Зокрема, це стосується загиблих
комбайнерів, які могли працювати поблизу села в полях і бути немісцевими.

У ході проведення дослідження вдалося встановити,
що в період із 16 лютого по 30 квітня 2015 року в результаті артилерійських обстрілів поранень різного
ступеня тяжкості зазнали щонайменше п’ятеро цивільних осіб. Серед них – голова села та його дружина241.
13 травня на вулиці Степовій загинув Усков Сергій
Павлович, 1975 р. н., цивільний (проживав на цій же
вулиці). Він був одним із небагатьох місцевих жителів,
хто до останнього залишався в селі. Чоловік зранку
вийшов із підвалу, у якому разом з односельцями переховувався від обстрілів, щоб зробити телефонний
дзвінок. Одразу після закінчення телефонної розмови
у двір садиби влучив артилерійський снаряд. Причиною смерті чоловіка стала множинна вогнепальна
осколкова травма тіла. Потерпілий загинув у тій частині
села, що контролювалася НЗФ (вулиця Степова).

Датою поновлення активних артилерійських обстрілів
села можна вважати 10 лютого 2015 року – початок
«Широкинської операції».
Один із жителів села так згадує ті дні: «Нас 12 осіб
у підвалі сиділо. Сусіди наші. Нас троє: я, дружина,
дочка. Племінник із невісткою. Вони із центра села
прибігли, тому що там сильний обстріл був "Градом".
Коли "ДНРівці" почали наступати, вони "Градом" вистрілили два пакети. Лягло за селом, перед селом і по
селу трошки попало»239.
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Знімок з екрану 11. Поховання цивільного мешканця
Широкине на території власного подвір’я, 2016 рік.
Джерело: YouTube-канал «Сегодня»
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Майже всі опитані Центром колишні місцеві жителі з повагою висловлювалися про голову села – Глущенка О. М. За
твердженнями респондентів, він одним з останніх покинув село. Протягом свого перебування в населеному пункті він
надавав всебічну допомогу жителям села. На переконання частини односельців, він був змушений виїхати на окуповану
територію, побоюючись необґрунтованих переслідувань із боку української влади.
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21 травня важке поранення отримала одна цивільна
особа, а 30 травня осколкових поранень зазнали троє
цивільних.

контролю над Широкиним не надавало НЗФ військової
переваги, яка була б співмірною з тією шкодою, яка
була завдана селу в ці дні.

15 червня через вибух міни на подвір’ї будинку поранення отримали одразу двоє цивільних осіб. Один
із поранених отримав важку мінно-вибухову травму
у вигляді травматичної ампутації правої ноги на рівні
стегна. Крім них цього дня осколкові поранення та
контузії отримали ще троє цивільних.

Загалом принцип співмірності не може бути виправданням зруйнувань у необмежених масштабах або нападів на цивільних осіб та об’єкти. У разі сумнівів щодо
розміру супутньої шкоди, яку воєнна операція може
заподіяти цивільним особам, перевагу слід надавати
інтересам цивільного населення244.

16 червня, учасники НЗФ змусили останніх жителів виїхати із села. Перед цим село залишили дві жінки похилого віку: Раїса Ісікова та її сестра Ганна. Обидві жінки
пережили по дві контузії. Після одного з артобстрілів
у Ганни від пережитого шоку паралізувало ноги242.

Поряд із цим важке артилерійське озброєння застосовувала й українська сторона, принаймні 14 та 15 лютого 2015 року.

У процесі дослідження було встановлено, що загалом
під час артобстрілів загинули щонайменше 5 цивільних осіб та щонайменше 21 особа отримала
поранення різного ступеня тяжкості.
Аналіз дат загибелі та поранення більшості постраждалих свідчить, що найбільше трагічних випадків сталося
вже після евакуації місцевого населення, яку українські військові провели в період із 10 по 15 лютого
2015 року. Імовірно, більшість таких постраждалих
були людьми, які відмовилися від евакуації та прийняли
свідоме рішення залишитися в селі, незважаючи на
воєнну операцію, яка тривала.
Утім це в жодному разі не знімає відповідальності з тих
комбатантів (зі складу обох сторін конфлікту), які винні
в нападах невибіркового характеру й загибелі цивільних осіб.
Напади невибіркового характеру заборонено243. Ця
норма є нормою звичаєвого МГП та застосовується
як під час міжнародних, так і під час неміжнародних
збройних конфліктів.
Артилерійські обстріли позицій ЗСУ на західних околицях села з використанням РСЗВ та іншого важкого
артилерійського озброєння, що мали місце 4 та 5 вересня 2014 року, а також обстріли села НЗФ під час
контрнаступу 10 та 15 лютого 2015 року (у той період,
коли в селі ще перебувала велика кількість цивільних
осіб), слід розцінювати як напади невибіркового характеру. А саме як напади, під час яких застосовуються
методи або засоби ведення воєнних дій, які не можуть
бути спрямовані на конкретні воєнні об’єкти, та/або
як напад, що може попутно спричинити втрати життя
серед цивільного населення, поранення цивільних осіб
та шкоду цивільним об'єктам. Або те й інше разом,
що є надмірним щодо конкретної і безпосередньої
воєнної переваги, якої передбачається таким чином
досягти. Вбачається, що встановлення (відновлення)

Отже, під час координації та здійснення вогневого
ураження противника в ході воєнної операції 10-15 лютого 2015 року обидві сторони явно не враховували
ступінь концентрації цивільного населення та наявність
об’єктів, що перебувають під захистом МГП.
Що стосується артилерійських обстрілів села після
15 лютого 2015 року, які здійснювалися обома сторонами конфлікту, то їх навряд чи можна віднести до
нападів невибіркового характеру.
Відомий фахівець із МГП, професор Е. Давід, зазначає:
«У різних категорій об’єктів, що перебувають під захистом, є така спільна риса: їх не можна використовувати
у військових цілях, інакше вони втрачають, більш-менш
безпосередньо, залежно від об’єкта, захист від прямих
наслідків військових дій. Іншими словами, не забороняється використовувати у військових цілях цивільний
об’єкт (за винятком випадків віроломства) або гідроелектростанцію, але це використання призводить ipso
jure до втрати імунітету, яким такий об’єкт наділений
за звичайних умов»245.
Після 15 лютого колись цивільні об’єкти у вигляді
житлових будинків та об’єктів соціальної інфраструктури (сільрада, школа та інше) були переобладнані
під військові об’єкти та використовувалися як захисні
споруди, тобто втратили свій імунітет.
Ступінь концентрації цивільного населення був незначний (основна частина населення вже вимушено залишила населений пункт), а ту невелику кількість
цивільних осіб (близько 30-35 осіб), що залишилася
в селі, в умовах ведення воєнних дій було важко ідентифікувати як осіб, що перебувають під захистом МГП,
та відділити від комбатантів.
Наприклад, одна з опитаних Центром респонденток
розповідала, як, перебуваючи в селі у квітні 2015 року,
бачила озброєного учасника НЗФ, який був одягнений у цивільний одяг, зокрема з написом «Ukraine» (за

Седова Я., Бескоровайный И. Невидимые люди Широкино. URL: https://hromadske.ua/special/nevidimyye_luidi_shyrokino
(дата обращения: 13.09.2019).
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Ст. 51 (4) Додаткового протоколу І; норма 11 Звичаєвого МГП.

Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов: Курс лекций, прочитанных на юридическом факультете Открытого
Брюссельского университета. М.: МККК, 2011. С. 290.
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словами респондентки, комбатант старанно прикривав
цей напис автоматичною зброєю)246.

стріл пораненого не змогли відвезти до лікарні та надати медичну допомогу, унаслідок чого він помер250.

Тому застосування сторонами важкого артилерійського озброєння після 15 лютого 2015 року можна
вважати хіба що порушенням Мінських домовленостей.

Опитаний Центром військовослужбовець батальйону «Донбас», який під час цього випадку брав участь
у бойових діях у Широкиному, зазначив, що автомобіль
обстріляли під час мінометного обстрілу, але навідник
учасників НЗФ однозначно бачив його та міг ідентифікувати як швидку медичну допомогу: «Ось метрів сто
вона проїжджала до нього [до загиблого Костянтина
Малухіна – прим. авт.], навідник її не міг не бачити. Сто
відсотків! Але… Костя до цієї машини так і не... До неї
ніхто так і не потрапив. Вона тільки стала, тільки відкрили ці самі ворота – мінометний обстріл не припинявся.
Вона безпосередньо під обстрілом ішла. І потрапили
ще буквально там відстань від того місця, де Костя
загинув, ну, може метрів 10-15 ще дві міни. У нас ще
одна людина отримала там важкі поранення»251.

3.6. Напади на санітарнотранспортні засоби,
що перебувають під захистом
МГП вимагає захисту медичних транспортних засобів. Призначені для медичних перевезень транспортні
засоби повинні бути під захистом та не можуть бути
об’єктом нападу247.
У процесі дослідження було зафіксовано випадок,
коли вищезгадані норми не дотримувались. У квітні
2015 року у ЗМІ з’явилася інформація про обстріл автомобіля швидкої медичної допомоги комбатантами
т. зв. ДНР248. Автомобіль швидкої медичної допомоги
намагався вивезти із зони бойових дій пораненого
військовослужбовця батальйону «Донбас» Костянтина Малухіна, коли транспортний засіб почали обстрілювати.
У 2015 році начальник штабу батальйону «Донбас»
Анатолій Віногродський повідомив про цей випадок на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук»,
зазначивши, що обстріл був прицільний249. Через об-

Схожий випадок стався в сусідньому селі Водяне
(Волноваський район, Донецька область) у липні
2019 року. За повідомленням на офіційній сторінці
ЗСУ у «Фейсбук»252, під час евакуації українськими
військовими медиками пораненого учасники НЗФ обстріляли санітарний автомобіль, унаслідок чого один
військовослужбовець загинув.
Вищеописані дії є злочинними та порушують норми
МГП, які забороняють напад на транспортні засоби,
призначені для медичних перевезень.

Фото 13-14. Обстріляний автомобіль швидкої допомоги, який вивозив із зони бойових дій українських військових,
2015 рік. Джерело: сайт новин «ЦензорНет»
Інтерв’ю EUCCI-37 від 16.08.2019.
У випадку МЗК – ст. 35 I Женевської конвенції; ст. 21 IV Женевської конвенції; ст. 21 Додаткового протоколу І. Під час
НМЗК – ст. 11 Додаткового протоколу ІІ.
248
По дороге в больницу Мариуполя умер раненый боец «Донбасса» (ДОПОЛНЕНО+ФОТО) / 0629.com.ua – Сайт города
Мариуполя. 25.04.2015. URL: https://www.0629.com.ua/news/809161/po-doroge-v-bolnicu-mariupola-umer-ranenyj-boecdonbassa-dopolnenofoto (дата обращения: 13.09.2019). Мы потеряли «Марьячу», Костю Малухина – сепаратисты прицельно
расстреляли скорую, – старшина батальона «Донбасс» Дмитрий Бабкин / Цензор.НЕТ. 26.04.15. URL: https://censor.net.
ua/photo_news/334155/my_poteryali_maryachu_kostyu_maluhina_separatisty_pritselno_rasstrelyali_skoruyu_starshina_batalona
(дата обращения: 13.09.2019).
249
Анатолій Віногродський. Стреляли прицельно... Понимайте с кем мы имеем дело в перемирие..: оновлення статусу Facebook-сторінки. 25.04.2015. URL: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=815709225172461&
id=100002001744306 (дата звернення: 11.09.2019).
250
Костянтина Малухіна поховали з усіма військовими почестями (Відео) / НГУ: вебсайт. 29.04.2015. URL: http://ngu.gov.
ua/ua/news/kostyantyna-maluhina-pohovaly-z-usima-viyskovymy-pochestyamy-video-onovleno (дата звернення: 13.09.2019).
251
Інтерв’ю EUCCI-29 від 04.05.2019.
252
Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation. УВАГА!!! РОСІЙСЬКІ ОКУПАНТИ ОБСТРІЛЯЛИ АВТОМОБІЛЬ
З ВІЙСЬКОВИМИ МЕДИКАМИ ООС З ПТКР!!!: оновлення статусу Facebook-сторінки. 01.07.2019. URL: https://www.
facebook.com/pressjfo.news/posts/619221978570422 (дата звернення: 11.09.2019).
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3.7. Руйнування житла
та об’єктів соціальної
інфраструктури
У медіа Широкине вже давно іменують не інакше, як
«село-привид», адже останні цивільні особи залишили село ймовірно не пізніше 16 червня 2015 року, а
переважна більшість будівель та споруд зруйновані.
Основне руйнування цивільних об’єктів у селі відбулося в ході боїв, що розгорнулися починаючи з 10 лютого
2015 року. Частину об’єктів було зруйновано під час
артилерійських обстрілів 4 та 5 вересня 2014 року.
Сторони, що перебувають у конфлікті, мають завжди
проводити розрізнення між цивільними об’єктами та
військовими об’єктами. Напади можуть бути спрямовані лише проти військових об’єктів та не можуть бути
направлені проти цивільних об’єктів253. Ця норма є
нормою звичаєвого МГП і застосовується як під час
міжнародних, так і під час неміжнародних збройних
конфліктів.
Опитані Центром респонденти із числа колишніх
мешканців села причинами руйнувань свого житла
називають застосування сторонами конфлікту важкого
озброєння (артилерії, зокрема реактивної, танків) та/
або вуличні бої. Про це свідчать і публічні джерела
інформації. Частина об’єктів могла бути пошкоджена
в процесі розграбування села (наприклад, демонтаж
металевих конструкцій).
Зафіксовано один випадок, коли учасники НЗФ розстріляли з автоматичної зброї вікна будинку місцевої
жительки через її проукраїнські погляди254.
Інших причин руйнування цивільних об’єктів установлено не було. Наприклад, не виявлено інформації про
факти умисного підпалу житлових будинків комбатантами з мотивів помсти цивільному населенню за
підтримку однієї зі сторін у конфлікті, помсти за втрати особового складу або з метою приховати факти
розграбування приватного майна. На думку російських
правозахисників, подібні дії могли широко практикуватися російськими федеральними силами під час
збройного конфлікту в Чеченській Республіці255.
Окремі респонденти висловлювали власні загальні
міркування про те, що сама «Широкинська операція» є
реакцією української влади на участь окремих широкинців у незаконному референдумі 11 травня 2014 року.
Поряд із цим така версія причини руйнувань цивільних
253

Фото 15-17. Зруйновані будинки в с. Широкине.
2017 рік. Фото Костянтина Реуцького

Ст. 48, 52 (2) Додаткового протоколу I; норма 7 Звичаєвого МГП.

Война на Донбассе: пасхальное перемирие продержалось 10 минут / Подробности: веб-сайт новостной телевизионной
программы телеканала «Интер». 06.04.2018. URL: https://podrobnosti.ua/2235184-vojna-na-donbasse-pashalnoe-peremirieproderzhalos-10-minut.html (дата обращения: 13.09.2019).
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Див., наприклад: Всеми имеющимися средствами: Операция МВД РФ в селе Самашки, 7-8 апреля 1995 года / Правозащитный Центр «Мемориал». 15.05.1995. URL: https://memohrc.org/ru/reports/vsemi-imeyushchimisya-sredstvami-operaciyamvd-rf-v-sele-samashki-7-8-aprelya-1995-goda?fbclid=IwAR1ZJHih_ogeRfxZgRVJ6Ree8kWxly4cxKsxWZ7dr5v72Z1rx8tbMsg
EomA (дата обращения: 13.09.2019).
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Знімок з екрану 12. Зруйновані будинки в с. Широкине, 2016 рік. Джерело: YouTube-канал «Сестри Перемоги»

об’єктів є малоймовірною та наразі не знаходить свого
об’єктивного підтвердження.
Серед опитаних Центром жителів села не знайшлося
таких, чиї будинки не було б зруйновано.
Деяким респондентам навіть вдалося знайти в мережі Інтернет відео знищення власних будинків. Одна
з мешканок села із сумом розповідає про одне з таких
відео: «На моєму будинку "Азов" зняв фільм, як його
розбивають дев’ятьма снарядами. 14 квітня 2015 року
відео викладено в Інтернет. Ми коли це побачили, то
були в шоці»256.
На відео, про яке розповідає респондентка, можна
побачити, як військовий через спеціальний пристрій
веде спостереження за декількома житловими будинками, розташованими посеред села. Серед цих будинків, періодично, у швидкому темпі, пересуваються
поодинокі люди або, можливо, одна й та сама людина.
Через велику відстань не видно, чи озброєна ця людина257. Військовий коригує артилерійський вогонь по
будинку. Інші військові здійснюють постріли в напрямку
житлових будинків і влучають у деякі з них. На відео
розміщено емблему «Азову»258.
256

Фото 18. Зруйновані будинки в с. Широкине. 2017 рік.
Фото Костянтина Реуцького

Відео:
вуличні бої
в Широкиному,
травень 2015 року

Інтерв’ю EUCCI-35 від 06.06.2019.

Дата зйомки цього відео достовірно невідома. Якщо виходити з того, що воно відзняте у квітні 2015 року (час розміщення
на сайті), то можна припустити, що людина на відео, яка стає ціллю українських військових, найімовірніше, є комбатантом
(на той час у селі залишалося не більше трьох десятків цивільних осіб). Однак не можна виключати й того, що ця людина
була цивільним мешканцем.
257

«Там живая сила сепаров! Пробей этот маленький домик!», – украинские бойцы проводят операцию по ликвидации
огневой точки террористов в Широкино. Видео / Цензор.Нет. 14.04.2015. URL: https://censor.net.ua/video_news/332613/
tam_jivaya_sila_separov_probeyi_etot_malenkiyi_domik_ukrainskie_boyitsy_provodyat_operatsiyu_po_likvidatsii (дата обращения:
13.09.2019).
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Знімок з екрану 13. Зруйновані будинки в с. Широкине, 2016 рік. Джерело: YouTube-канал «Сестри Перемоги»

Деякі опитані розповідали про пошкодження їхніх
будинків через постріли з танків. «Наш дім розбили
з танку. Пряме влучення. Прямим наведенням із табору "Маяк". На "Маяку" був розташований батальйон "Азов". Ми встигли спуститися до підвалу. П’ять
снарядів. У мій дім влучив один снаряд. У сусідську
хату влучив один снаряд. Далі пішло. Швидше за все,
це був перехресний вогонь»259, – ділиться спогадами
колишній мешканець села.
Той самий респондент підтверджує, що активні обстріли розпочалися 10 лютого. Того дня його родина ще могла зайти до свого будинку, переночувати,
але опалювати будинок піччю вже побоювалися, щоб
не привертати уваги димом із димаря. Респондент
зазначає, що 13 лютого вже не було світла та газу,
а 14 лютого рано-вранці розпочався дуже сильний
артобстріл села. Після обіду почали обстрілювати будинок респондента. На вулиці чоловік чув рух танку або
бронетранспортера, однак не може сказати, до якої
із сторін конфлікту належала техніка. Бачив, як горіли
будинки навколо.
Значний суспільний резонанс викликало викладене
в мережу Інтернет відео, на якому жінка у військовій
формі, зовні схожа на Вікторію Заверуху260, перебуваючи на позиціях українських військ у Широкиному,
259

здійснює постріл із ручного протитанкового гранатомету в напрямку села (при перегляді відео складається
враження, що цей постріл не спрямований проти якоїсь конкретної військової цілі)261. Відео відзняте ймовірно навесні 2015 року. Візуально місцевість схожа на
«Широкинські висоти» – пагорби на західних околицях
села, що контролюються українськими військами.
Подібні дії за певних умов слід розцінювати як воєнний
злочин. МГП забороняє напади невибіркового характеру
та безглузді руйнування. Водночас не можна виключати,
що вказаний постріл був спрямований проти конкретної
військової цілі. На відео чутно далекі вибухи снарядів –
отже, можна обґрунтовано припускати, що тривав бій.
Відео широко використовувалося російською пропагандою для дискредитації українських добровольчих
батальйонів.
Ще на одному відео з мережі Інтернет можна побачити,
як танки українських військових здійснюють постріли
в напрямку села262.
Водночас у мережі Інтернет можна знайти численні
відео, на яких учасники НЗФ так само здійснюють
постріли по селу, використовуючи, наприклад, ручні
протитанкові гранатомети.

Інтерв’ю EUCCI-15 від 03.08.2018.

Вікторія Ігорівна Заверуха, 1996 р. н., уродженка м. Вінниці. За даними ЗМІ, 2014 року брала участь у збройному конфлікті на Сході України у складі 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар».
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John simpson. Обстрел села. Вита Заверуха: видео на персональном YouTube-канале. 26.03.2015. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=Wkx3-ELPWcc (дата обращения: 10.09.2019).
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In The News Seven. Ukrainian Ultra-Nationalist «Azov» Battalion Opens Fire on Shyrokyne Village (Eng Subs): videos on a
personal YouTube channel. 17.02.2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=B7bFzlAjKrs (last accessed: 10.09.2019).
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Знімок з екрану 14. Бойова машина піхоти НЗФ на одному з подвір’їв у с. Широкине, 2015 рік.
Джерело: YouTube-канал Patrick Lancaster

Наприклад, на одному з таких відео можна побачити,
як учасник НЗФ, перебуваючи в селі серед житлових
будинків, здійснює постріл із ручного протитанкового
гранатомету в напрямку інших житлових будинків263.
Достовірно невідомо, чи справді в цей час іде реальний бій, чи лише створюється імітація бою з метою
відзняти пропагандистське відео.
На інших відео учасники НЗФ, перебуваючи серед
житлових будинків, здійснюють постріли з ручних протитанкових та підствольних гранатометів у житловому
секторі, не обираючи при цьому конкретних військових цілей (на відео чутно, як комбатанти висловлюють
припущення, що можуть вести вогонь навіть по власних
позиціях). Одночасно із цим комбатанти демонструють
явне захоплення тим, що відбувається264.
На одному з відео учасник НЗФ з позивним «Тула»
(називає себе добровольцем із міста Тула, РФ) розповідає, як, виходячи з характеру вуличного бою,
він із близької дистанції (240-350 м) був змушений
розстрілювати з усіх видів зброї, включаючи АГС (автоматичний гранатомет на станку), РПГ (реактивний
протитанковий гранатомет), будинки, де переховувався
супротивник. Комбатант також стверджує, що в нього
«не було наказу йти вперед», тому вуличні бої мали

Знімок з екрану 15. Учасник НЗФ на бойових позиціях
на приватному подвір’ї в с. Широкине, 2015 рік.
Джерело: YouTube-канал News-Front

Відео:
вуличні бої
в Широкиному,
травень 2015 року

NOVOROSSIYA NEWS. Эксклюзив! Репортаж с передовых позиций во время боя, ополчение отражает очередную атаку
ВСУ: видео на YouTube-канале новостного портала. 03.04.2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=adkjpQUl_pY
(дата обращения: 10.09.2019).
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Novi Choke. Уличные бои в Широкино, май 2015: видео на персональном YouTube-канале. 17.07.2015. URL: https://
www.youtube.com/watch?v=3ZoX7dT2Z5k (дата обращения: 10.09.2019).
264

Також див. схожі відео ведення вогню із житлового сектору:
Глеб Корнилов. Широкино (27.05.2015): видео на персональном YouTube-канале. 26.05.2015. URL: https://www.youtube.
com/watch?v=X92pBgH1x88 (дата обращения: 10.09.2019); Andrey Filatov. (ENGSub) Широкино в огне: видео на персональном YouTube-канале. 27.05.2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=db8Al44fqPU (дата обращения: 10.09.2019);
News-Front. 18+ Эксклюзив. ВСУ превращают Широкино в пылающий ад во время перемирия!: видео на YouTube-канале информационного агентства. 27.04.2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=rSg_PE5mdVM (дата обращения:
10.09.2019).
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затяжний характер265. Він висловлює припущення, що,
коли б був наказ наступати, тоді швидко б визначився
переможець, і бої мали б припинитися.
Описувані відео, як правило, не датовані. Тому неможливо достовірно встановити, коли саме відбуваються
зафіксовані на них події. Імовірно, обстріли відбуваються здебільшого вже після 15 лютого 2015 року, тобто
після того, як основна частина цивільного населення
залишила село.
З високим ступенем вірогідності можна стверджувати,
що станом на 4-5 вересня 2014 року безпосередньо в селі (серед житлової забудови) не було воєнних
об’єктів. Тому масований артобстріл села, здійснений
у ці дні НЗФ, слід вважати воєнним злочином.
Що стосується координації та здійснення вогневого
ураження противника в ході воєнної операції 10-15 лютого 2015 року, унаслідок чого були пошкоджені цивільні об’єкти, а також обстрілів села з важкого озброєння після 15 лютого 2015 року, які здійснювалися
обома сторонами конфлікту, то, як уже стверджувалося
вище:
- у першому випадку обидві сторони явно не враховували наявність об’єктів, що перебувають під захистом
МГП, чим порушували імунітет цивільних об’єктів,
- у другому випадку дії комбатантів навряд чи можна
віднести до нападів невибіркового характеру, з огляду
на втрату цивільними об’єктами свого імунітету від
нападів.
Станом на дату підготовки звіту ніхто із жителів села
не мав офіційного документа, виданого компетентним
органом, який би засвідчував факт руйнування нерухомості, ступінь пошкодження, вартість матеріального
збитку266.
Ще 16 жовтня 2014 року розпорядженням Кабінету
Міністрів України (далі – КМУ) № 1002-р було затверджено «План заходів з організації відновлення
пошкоджених (зруйнованих) об’єктів соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду та систем
забезпечення життєдіяльності на території Донецької
та Луганської областей». Відповідно до п. 1 та 5 цього Плану, місцеві органи виконавчої влади та органи
місцевого самоврядування мали б забезпечити роботу
місцевих штабів із питань, пов’язаних із відновленням
інфраструктури та життєдіяльності населених пунктів
Донецької та Луганської областей, на рівні районів
і міст обласного значення Донецької та Луганської
областей, а також забезпечити визначення обсягу

Знімок з екрану 16. Танк українських військових на
«Широкинських висотах», 2016 рік.
Джерело: YouTube-канал Андрія Дзиндзі

Відео:
вуличні бої
в Широкиному,
лютий 2015 року
руйнувань, обстеження несучої здатності будівель,
що потребують першочергового відновлення, об’єктів
інфраструктури, виготовлення відповідної проєктної
документації.
Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду,
розглядаючи справи за позовами постраждалих від наслідків збройного конфлікту до держави про стягнення
завданої матеріальної шкоди, у своїх рішеннях неодноразово звертав увагу на те, що для підтвердження розміру шкоди, завданої руйнуванням будинку, необхідним
є акт обстеження пошкодженого (знищеного) майна
внаслідок проведення АТО, який має бути складений на виконання розпорядження КМУ від 16 жовтня
2014 року № 1002-р та розпорядження голови районної державної адміністрації (див., наприклад, постанову
від 12.12.2018 у справі № 757/19694/15-ц267).
Деякі з опитаних документаторами Центру широкинців
скаржилися також на те, що від наявності документів
про пошкодження (знищення) житла часто залежала
і їхня можливість отримати гуманітарну допомогу від
міжнародних урядових та неурядових організацій.

Юрий Котенок. Морпех «Тула» о войне в Широкино: видео на персональном YouTube-канале. 26.12.2017. URL: https://
www.youtube.com/watch?v=MB960DA0bhY (дата обращения: 10.09.2019).
265

Ступінь пошкодження будинків є різним: від зруйнованих вщент до рівня фундаменту – до таких, що можуть бути відновлені після проведення капітального ремонту.
266

Під час закінчення підготовки цього звіту, 04.09.2019, Великою Палатою Верховного Суду було ухвалено постанову
у справі № 265/6582/16-ц, оприлюднену лише 16.12.2019, у якій висловлено більш розгорнуту правову позицію щодо
компенсації матеріальної шкоди за рахунок держави.
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У січні 2019 року ГО «Врятування Широкине» звернулася з листами на адресу голів Донецької обласної
ВЦА, Волноваської районної державної адміністрації
та ВЦА сіл Широкине та Бердянське. У цих листах
містилося прохання видати розпорядження про створення комісії з фіксації руйнувань та складання актів
обстеження пошкодженого (знищеного) майна на території села та прохання включити до складу такої комісії представника ГО «Врятування Широкине». Також
у листах порушувалося питання визначення можливих
методів і способів роботи комісії та організації роботи
з обстеження пошкодженого (знищеного) майна із
складанням актів обстеження за зверненнями громадян. На думку людей, це було б можливо вирішити
у співпраці з Об’єднаним оперативним штабом ЗСУ
та Управлінням цивільно-військового співробітництва
ЗСУ268.
10 лютого 2019 року керівником ВЦА сіл Широкине та
Бердянське було прийняте розпорядження № 8р «Про
створення робочої комісії з обстеження приватного
житлового фонду та інших об’єктів у селах Широкине
та Бердянське Волноваського району Донецької області», із включенням до складу комісії представника
ГО «Врятування Широкине».
У березні 2019 року громадська організація звернулася вже на адресу командувача Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ та Управління ЦВС ЗСУ з проханням розглянути питання щодо забезпечення допуску
членів комісії на територію села для складання актів
обстеження пошкодженого (знищеного) майна. Станом
на дату підготовки цього звіту комісія не розпочала
свою роботу. Питання доступу до села залишається
невирішеним.
Тим часом 10 липня 2019 року КМУ постановою
№ 623 затвердив зміни, що вносяться до постанови
Уряду України від 18 грудня 2013 року № 947, виклавши в новій редакції Порядок надання та визначення розміру грошової допомоги або компенсації
постраждалим від надзвичайних ситуацій, які залишилися на попередньому місці проживання.
Нова редакція Порядку встановлює механізм надання
та визначення розміру грошової компенсації постраждалим, чиї житлові будинки (квартири) було зруйновано
внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру,
спричиненої збройною агресією РФ. Розмір грошової
компенсації постраждалим має визначатися за показниками опосередкованої вартості спорудження житла
в регіонах України відповідно до місцезнаходження
житлових будинків (квартир), які зруйновано (але не
більше ніж 300 тис. грн).
Водночас для отримання грошової компенсації обов’язковим є наявність акта обстеження, складеного ВЦА

268

за формою, затвердженою МТОТ. З огляду на відсутність доступу до села провести обстеження зруйнованого житла широкинців наразі неможливо. Відповідно
люди не зможуть найближчим часом розраховувати на
отримання грошової компенсації.
Утім це не єдина проблема, яка може виникнути під час
вирішення питання про виплату грошових компенсацій
широкинцям відповідно до згаданого Порядку.
Багато людей втратили документи, що підтверджують
їхнє право власності на житло та вже тривалий час із
різних причин не можуть їх відновити, а подання такого документа для отримання грошової компенсації
є обов’язковим.
Іншою проблемою може стати формулювання мети
впровадження Порядку, що наведене в його преамбулі: «Цей Порядок встановлює механізм надання та
визначення розміру грошової допомоги або компенсації постраждалим від надзвичайних ситуацій, які
відмовилися від евакуації, відселення та залишилися
на попередньому місці проживання та/або в межах
відповідного населеного пункту».
Широкинці вимушено залишили село, тобто не «залишилися на попередньому місці проживання». Зараз
важко спрогнозувати, як спеціально створені комісії
будуть тлумачити ці положення Порядку в таких ситуаціях, та чи не стане це формальним приводом для
відмови в наданні компенсації.

3.8. Розграбування майна
Факти розграбування приватного майна на лінії зіткнення мають непоодинокий характер, і ситуація в Широкиному в цьому сенсі не є винятком. У вчиненні таких
діянь були помічені як учасники НЗФ, так і українські
військові269.
Нормами МГП не забороняється використовувати цивільні об’єкти у військових цілях (за винятком деяких
випадків), але забороняється розграбування.
Заборона розграбування є нормою звичаєвого міжнародного права. Вона передбачена IV Женевською
конвенцією, ст. 33 (2), Додатковим протоколом ІІ, ст. 4
(2) (g). Розграбування міста або населеного пункту,
навіть якщо його захоплено штурмом, становить воєнний злочин.
Із самого початку боїв за Широкине значна кількість
житлових будинків була зайнята комбатантами з метою
використання як постійні (позиційні) захисні споруди.
Безпосередньо на приватних подвір’ях були обладнані військові позиції: окопи, бліндажі з розгалуженою
системою ходів, зокрема підземних, для переміщення
з однієї позиції на іншу.

Юристи СЦГІ надали правову допомогу в підготовці проєктів цих листів.

Див. Злочини без покарання: порушення прав людини під час збройного конфлікту на сході України / О. Одегов,
Н. Гриценко; за заг. ред. В. Щербаченка. ГО «СЦГІ». Київ, 2018. 64 с.
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Більшою мірою це стосується східної частини села,
контрольованої протягом 2015 року учасниками НЗФ,
де, на відміну від західних околиць села («Широкинські висоти», з будівлями та спорудами дитячих оздоровчих таборів), не було інших стаціонарних об’єктів
(конструкцій), які б можна було використовувати як
захисні споруди.
Усі опитані Центром жителі Широкине згадували про
розграбування свого майна.
«Село було поділене навпіл між "ДНР" та ЗСУ. А картина [розграбування – прим. авт.] аналогічна з обох
боків», – говорить один із сільських активістів270.

цивільно-військового співробітництва ЗСУ про надання йому світлини домоволодіння. Зроблені в селі фото
військові передавали заявникам шляхом їх запису на
USB-флеш-накопичувач заявника. Надання заявникам
світлин не супроводжувалося жодними офіційними листами. Таким способом фото своїх будинків отримали
багато жителів Широкиного. На зроблених військовими
фотографіях можна було побачити стан будинків зовні
та зсередини.
Ті фото, які вдалося побачити СЦГІ, не містили даних,
які б дозволяли ідентифікувати час та місце, де вони
були зроблені, а також те, ким вони зроблені.

Масове розграбування почалося в лютому 2015 року,
одразу після евакуації основної частини жителів села.
Значна частина респондентів стверджувала, що їх будинки вперше були пограбовані саме в лютому-березні
2015 року271.

За словами мешканців, наразі військові нібито відмовляють їм у наданні подібних послуг, не пояснюючи
причин такого рішення. Люди пов’язують це з тим, що
вони викладають фото в мережу Інтернет із дописами
про розграбування села військовими.

Окремі факти розграбування майна мали місце й раніше
(у період із вересня 2014 року по лютий 2015 року),
оскільки частина місцевих жителів залишила свої будинки одразу після перших вересневих артобстрілів села.

Одна з респонденток розповіла Центру, що українські
військові на її прохання двічі робили фото її будинку:
у жовтні 2016 року та через рік – у жовтні 2017 року.
На фото, які були зроблені в жовтні 2016 року, респондентка побачила, що її будинок начебто не розграбований. Збереглася навіть побутова техніка. Натомість
на фото, які було зроблено в жовтні 2017 року, можна
було побачити, що будинок уже розграбовано. Зокрема, вирізані металеві гараж та ворота275.

Одна з мешканок села так розповідає про розграбування свого будинку: «У нас із будинку все вкрали.
Навіть металеві труби опалення. Забрали газовий
котел, піч, камеру морозильну, два холодильники»272.
УВКПЛ у своїй доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні (16 листопада 2015 року – 15 лютого 2016 року) зазначає: «25. […] У Широкиному […]
УВКПЛ зафіксувало широке використання цивільних
будівель й об’єктів українськими військовиками та
батальйоном "Азов", а також розграбування власності цивільного населення, що призвело до переміщення273. […] 161. […] Було задокументовано масове
розграбування будинків цивільного населення […]»274.
Певний час існував механізм, завдяки якому мешканці села могли отримати фото своїх будинків. Кожен охочий міг звернутися із заявою до Управління

Відео: знищення
учасниками НЗФ
майна широкинців,
травень 2015 року
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Інтерв’ю EUCCI-2 від 30.05.2018.
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Інтерв’ю UGSPL-9 від 05.10.2015 та ін.

272

Інтерв’ю EUCCI-39 від 01.08.2018.

Інший респондент зазначає, що влітку 2016 року військові надали йому фото, з яких вбачається, що його
будинок розграбовано. Хоча на фото 2015 року, які
респондент, за його словами, отримав від представників ОБСЄ, можна було побачити, що будинок уже тоді
був пошкоджений, але речі ще були на своїх місцях.
Пізніше респондент самостійно знайшов у мережі Інтернет серію фото, на яких українські військові позують
у будинку респондента, а його особисті речі розкидані
та пошкоджені.
Деякі опитані Центром респонденти згадували про
те, що в рамках цивільно-військового співробітництва
ЗСУ певний час навіть існував механізм евакуації із
Широкиного особистого майна жителів. Здійснювався
він таким чином: мешканець на власному автомобілі
приїжджав до сусіднього із Широкиним села Бердянське (заздалегідь погодивши це з військовими), де
передавав автомобіль військовим. Ті їхали на цьому
автомобілі до села та по фотографіях або докладному
опису вантажили до авто речі, на які вказав заявник276.

Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні: 16.11.2015–15.02.2016 / УВКПЛ. Параграфи 25, 161. URL:
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/Ukraine_13th_HRMMU_Report_3March2016_Ukrainian.pdf (дата звернення:
09.09.2019).
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Інтерв’ю EUCCI-7 від 01.08.2018.

Сегодня. Широкино превратилось в село-призрак: видео новостного канала телеканала «Украина» на YouTube-канале.
13.05.2016. URL: https://www.youtube.com/watch?v=fLroqT49ZBE (дата обращения: 22.09.2019).
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Таким способом деякі жителі села змогли вивезти навіть такі громіздкі речі, як меблі та холодильники. Але
існував такий механізм недовго, і зовсім небагато людей змогли ним скористатися.
Одна з респонденток розповідала, що за допомогою
такого механізму їй вдалося вивезти із села навіть два
своїх холодильники. Згодом з’ясувалося, що з холодильників хтось демонтував мідні деталі277.
У ході дослідження нам не вдалося встановити фактів існування подібної практики цивільно-військового
співробітництва на території, контрольованій учасниками НЗФ.
Одна з опитаних правозахисниками жінок розповідала, що у травні 2015 року поряд з її будинком стояв
блокпост учасників НЗФ. У городі її домоволодіння
стояв танк, а сам будинок використовувався як місце
зберігання снарядів для танка. У будинку були перегорнуті всі речі, зникли телевізор, пральна машина,
газова колонка, музичний центр, усі інші електропобутові прилади, дитячі іграшки. Викрали навіть орден із
документами, який залишився жінці від сина, загиблого
під час війни в Афганістані278.
Вище вже згадувалося про те, що у другій половині
лютого 2015 року, тобто вже після евакуації цивільного
населення, окремі жителі села робили спроби відвідати
село та забрати окремі речі, а деяким широкинцям
вдалося побувати в селі в жовтні 2015 року.
Житель села так розповідає про свої враження від
візиту до Широкиного в жовтні 2015 року: «У будинку
нічого не було! Я ще не встиг встановити вісім металопластикових вікон, п’ять дверей. Будинок тільки

Відео: широкинці
забирають документи
і сімейні фото
з пошкоджених
будинків, жовтень
2015 року

будувався [підготовлені до монтажу вікна та двері стояли в будинку – прим. авт.]. Усе це вкрали. Із сітками,
фурнітурою, пакетами. Побутову техніку вкрали. Мікрохвильову піч, ножі, посуд, одяг. Навіть зі свердловини
витягнули насос та обрізали. Шланг кинули, а насос
забрали. Але я підозрюю, що це була справа рук тієї
сторони ["ДНР" – прим. авт.]. Тому що я жив зі східної
сторони, яка тоді контролювалася "ДНР". Вони навіть
у сусідньому будинку тоді жили»279.
Респондент висловлює припущення, що ґрунтується на
його спілкуванні із жителями непідконтрольної Уряду
України території, про те, що учасники НЗФ свідомо
дозволяли жителям сусідніх із Широкиним сіл (конт
рольованих «ДНР») грабувати будинки в Широкиному
(можливо, такі цивільні особи діяли в майнових інте
ресах комбатантів). Такі люди заїжджали в Широкине під виглядом місцевих жителів і вивозили майно.
У подальшому на тимчасово окупованій території
влаштовували «розпродажі» такого майна (насамперед побутової техніки)280.
Про те, що розграбуванням майна займалися не лише
комбатанти, а й цивільні особи сусідніх із Широкиним
сіл Саханка та Південне (кол. Ленінське), представникам правозахисних організацій розповідали декілька
жителів281. Один з опитаних згадував, що учасники
НЗФ нібито періодично затримували цивільних осіб,
які грабували будинки.
Указуючи на пограбування свого будинку учасниками
НЗФ, один із респондентів стверджував, що в частині
села, контрольованій українськими військами, ситуація
була аналогічною. Чоловік зазначає, що, на відміну від
учасників НЗФ, українські військові використовували
інший «механізм» реалізації розграбованого майна.
Викрадене майно пересилали поштою до інших регіонів України. Згодом таку практику все ж припинили.
На думку респондента, цьому сприяли два фактори.
По-перше, разом із побутовими речами військові почали пересилати боєприпаси. По-друге, на певному
етапі просто не залишилося речей, які б можна було
переслати поштою282.
Утім після цього широкинці стали спостерігати іншу
негативну тенденцію: військові почали вирізати металеві конструкції (арки, забори, труби тощо), а також
вивозити із села залишки будівельних матеріалів283.
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Інтерв’ю EUCCI-1 від 29.05.2018.
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Інтерв’ю UGSPL-12, без дати.
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Інтерв’ю EUCCI-2 від 30.05.2018.
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Там само.
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Інтерв’ю UGSPL-6 від 06.10.2015; EUCCI-34 від 05.06.2019.

Інтерв’ю EUCCI-2 від 30.05.2018. Див. також вирок Жовтневого районного суду м. Маріуполя, яким військового було
засуджено за спробу переслати поштою 7 корпусів гранат РГД-5 та 7 запалів для гранат УЗРГМ-2, які він поклав до
мішка разом з одягом. Вирок Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 07.05.2015 у справі
№ 263/4794/15-к. ЄДРСР. 12.05.2015. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/44026022 (дата звернення: 11.09.2019).
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MRPL CITY. О мародерстве в Широкино: видео на YouTube-канале интернет-издания. 05.11.2018. URL: https://www.
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«Нещодавно я зустрів товариша [у Маріуполі – прим.
авт.], а він мені каже: "Мені пропонували поїхати до
Широкиного з генератором, порізати метал", – розповідає в інтерв’ю житель села284. Респондент стверджує,
що особисто бачив сліди демонтажу 150 метрів металевої огорожі домоволодіння свого сусіда та сліди
демонтажу магістральної газової труби.
Український військовий, який свого часу виконував
бойові завдання в Широкиному, пояснював причини
демонтажу металевих конструкцій тим, що військові
використовували їх для будівництва захисних споруд.
Наприклад, зняті металеві ворота ставили на відкритій
ділянці місцевості. Такі конструкції не рятували від пострілів, але не давали можливості добре прицілитися
ворожим снайперам285.
Військовий визнавав випадки розграбування з боку
українців, але стверджував, що вони мали поодинокий
характер та засуджувалися іншими військовослужбовцями: «Сказати, що такі випадки були масові, – ні. Тому
що, коли ти на позиції, ти нікуди поїхати не можеш.
Тобто, якщо там тобі якийсь мопед сподобався, чи ще
там щось, що у дворі стояло. Ну, свиню ми там з’їли,
убило її, було таке»286.
Військовий також пояснює, що після того як узимку
2015 року почалися активні бойові дії та люди залишили село, усе більш-менш цінне майно було швидко
пошкоджене артобстрілами та внаслідок дії природних факторів. Стан більшості речей був таким, що не

Знімок з екрану 17. Військова перебігає повз захисну
споруду в зоні, яка прострілюється снайперами,
с. Широкине, 2015 рік. Джерело: сайт телеканалу
«Настоящее время»
284

Інтерв’ю EUCCI-2 від 30.05.2018.

285

Інтерв’ю EUCCI-29 від 04.05.2019.

286

Там само.

287

Там само.

288

Інтерв’ю EUCCI-29 від 04.05.2019.

289
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становив жодної цінності. На його переконання, щось
украсти теоретично можна було лише в перші дні, коли
майно було ще не пошкоджене287.
«При мені на "Новій Пошті" сиділа міліція. З березня місяця точно. І все, що відправляли військові, все
дивилися. […] Якщо ти відправляєш оргтехніку, то треба було показати чек, що ти її купив. Хоч старий, хоч
10-річний, але показати. […] Якщо своїми каналами
вивезти, якоюсь автівкою, то, напевно, вивозили. Але
масово, так, щоб зайшли, пограбували та вивезли, –
такого не було» – розповідає військовий288.
Зустрічалися випадки навмисного псування майна: «Те,
що не можна було забрати, просто брали та прострілювали автоматом, наприклад, водонагрівач». Водночас
респондент, який указував на ці факти, висловлював
сумнів у тому, що сліди пострілів на речах могли утворитися в результаті ведення бою в самому будинку,
тому що прострілені (розстріляні) були лише певні відібрані речі (наприклад, посуд), а решта будинку не
мала слідів, характерних для бою всередині оселі289.
З розповідей людей відомо, що будинки часто мали
ознаки обшуку (наприклад, порізані ножем м’які меблі).
Імовірно, особи, що вчиняли такі дії, намагалися відшукати гроші та інші цінності, які люди часто ховають
у подібних місцях.
Предметом розграбування ставало не лише майно
жителів у вигляді особистих речей, побутової техніки
чи металу, а й автомобілі, мото- та сільгосптехніка.

Фото 19. Захисні споруди українських військових
у с. Широкине, 2015 рік. Джерело: сторінка Facebook
Anatolii Stepanov
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Знімок з екрану 18-19. Захисні споруди учасників НЗФ у с. Широкине, 2015 рік. Джерело: YouTube-канал Anna News

Одна з мешканок села так розповідала про це: «Ось
у мене був скутер, на якому я їздила по селу. Цей
скутер вкрали, і на ньому зараз катаються по Новоазовську. Мені навіть фото пересилали»290.
Окремі свої речі люди пізніше бачили як на тимчасово
окупованій території, так і в Маріуполі.
Одна з респонденток розповіла документаторам Центру про обставини незаконного заволодіння її транспортним засобом. Автомобіль викрали з гаражу, і пізніше його бачили вже поблизу Новоазовська. Жінка
звернулася до учасників НЗФ із проханням повернути
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Інтерв'ю EUCCI-36 від 05.06.2019.
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автомобіль: «Машину забрали "ДНРівці". […] Я прийшла [до одного з командирів НЗФ – прим. авт.] та
кажу: "Поверніть автомобіль. Ось я щойно бачила,
що ваші солдати катаються". Він одразу почав кудись
дзвонити. Потім каже, що "так", але машина поїхала
на Новоазовськ. Приходжу на наступний день. Він
мені каже: "Зараз пригонять вашу машину". Я сиджу,
чекаю. Він кудись бігав, а потім прибігає солдат та
каже: "Бабусю, машина ваша згоріла. Там у неї попали
чи ще щось". Я кажу: "Ведіть мене до машини". Вони
мені: "Пишіть заяву, будемо вирішувати". До сьогодні
вирішують»291.
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Жінка після цього переїхала до Маріуполя та наразі не
має змоги активно з’ясовувати долю свого автомобіля
на непідконтрольній території.
СЦГІ вдалося відшукати фото вказаного автомобіля
в соціальній мережі «ВКонтакте» на сторінці росіянина
Михайла Федорова (позивний «Сварной», учасник
боїв за Широкине в складі «Семенівського батальйону» НЗФ)292. Як видно на фотографії, учасниками НЗФ
на автомобіль були нанесені написи «Семеновский
батальон» і «Широкино».
Той самий росіянин Михайло Федоров у своєму
дописі на сторінці в соціальній мережі «ВКонтакте»
скаржиться на погане матеріально-технічне забезпечення учасників НЗФ, і незаконне заволодіння транспортними засобами цивільного населення коментує
так: «[…] Поки дев’ятий полк забивав на нас, а точніше
на всі наші прохання відмахувався, або не звертав
уваги, ми, прості солдати, усупереч усім військовим
законам, у Широкиному розкривали гаражі, діставали
легку техніку, якою б вона не була, сідали за кермо
і працювали, під шквальним вогнем, під мінометним
обстрілом, ми вивозили поранених, ризикуючи своїм
життям їздили по продовольство і б/к. Звичайно, ми
про всі вилучені машини доповідали вищим органам,
щоб уникнути потім наслідків. Нам нічого не залишалося робити, як забирати ці машини...»293.
Жінка також повідомила Центру, що схожа ситуація
була з її родичами, але, на відміну від неї, їм вдалося
повернути автомобіль. Її родич побачив свій автомобіль
на вулиці в окупованому Новоазовську. Автомобілем
керували рядові учасники НЗФ. Чоловік підійшов до
комбатантів та попросив повернути йому як власнику
цей автомобіль. Учасники НЗФ автомобіль повернули.

Фото 20. Автомобіль родини із с. Широкине, викрадений
учасниками НЗФ, 2015 рік. Джерело: сторінка
«ВКонтакте» Minya Fedorov

Факти незаконного заволодіння сільгосптехнікою
згадуються в розповіді однієї із жительок Широкиного. Респондентка зазначає, що її родина займалася
фермерським господарством і мала у власності два
трактори, сіялки, культиватор та інший сільськогосподарський інвентар. Родина володіла також легковим
автомобілем. У будинку була вся побутова техніка. Усе
це майно було розграбоване294.
Про незаконне заволодіння транспортними засобами Центру розповідали й інші місцеві жителі. Через
поспішну евакуацію багато людей позалишали свої
автомобілі в гаражах, адже сподівалися через кілька
днів повернутися назад. Здебільшого в усіх цих випадках ішлося про старі авто. За розповідями людей, які,
очевидно, ґрунтуються переважно на чутках, значна
частина автомобілів була розукомплектована безпосередньо в селі, порізана на частини та вивезена
комбатантами для подальшого здання на металобрухт.
У вільному доступі в мережі Інтернет можна знайти
чимало відео, відзнятого, за твердженням їх авторів,
у селі Широкине. На відео зображені факти умисного
пошкодження майна та сліди розграбування. Наприклад, на одному з таких відео можна побачити, що
будинок не стільки постраждав від військових дій
(відсутні видимі сліди від куль та осколків на стінах),
скільки піддався обшуку (очевидно, з метою відшукування цінних речей) та умисному пошкодженню (наприклад, напис на стіні «Слава ДНР»). Обурюючись
подібною поведінкою учасників НЗФ, комбатанти на
відео, позиціонуючи себе як українські військові, так
само розфарбовують стіни будинку295.
Багатьох жителів села із числа тих, з ким вдалося поспілкуватися представникам Центру, обурює поведінка

Фото 21. Українські військові в будинку широкинця.
Фото з приватного архіву респондента

Миня Федоров. Что произошло за последний месяц, как семеновский распался а «Малого» отстранили от командования: обновление статуса страницы в «ВКонтакте». 29.05.2015. URL: https://vk.com/id167124096?w=wall167124096_145
%2Fall (дата обращения: 12.09.2019).
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Маргарита Кириченко. Мародёры ДНР в Широкино Грабим, сколько можем 18+: видео на персональном YouTube-канале. 27.04.2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=_H-2wJJXoW4 (дата обращения: 10.09.2019).
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деяких військових, які фотографують себе в будинках та
викладають ці фото в мережу Інтернет. На таких фото,
перебуваючи зазвичай у доброму гуморі, комбатанти
позують з особистими речами колишніх жителів цих
будинків. Широкинці вважають такі фото неетичними
та на їхній підставі звинувачують комбатантів у розграбуванні майна. Очевидно, що факт фотографування
з майном постраждалих не є доказом пограбування.
Військові могли лише оглядати будинок та не забирати із собою особисті речі громадян. Водночас, задля
уникнення подібних звинувачень, є очевидним, що таку
неетичну поведінку слід припинити.
Аналогічною є поведінка учасників НЗФ, які робили
фотографії в покинутих будинках широкинців та обговорювали в соціальних мережах смакові якості харчових
продуктів та алкоголю, знайдених у домогосподарствах
широкинців296.
У ЄДРСР містяться численні судові рішення про затримання на блокпостах або в Маріуполі українських
військових та навіть цивільних осіб, зі зброєю та боє
припасами (патронами, гранатами), які були нібито
знайдені підозрюваними в селі Широкине та залишені
ними для подальшого незаконного зберігання297.
Вбачається, що механізм переміщення розграбованого майна із Широкиного (у випадку, коли такі дії
вчиняються комбатантами із числа українських військових), є ідентичним механізму переміщення незаконної
зброї та боєприпасів: усі ці речі провозяться через
блокпости. З огляду на це потребує пояснення, чому
випадки незаконного зберігання зброї та боєприпасів документуються правоохоронцями частіше, аніж
випадки, наприклад, перевезення приватного майна,
викраденого в Широкиному.

Фото 22. Громадянин РФ Андрій Гузенко (на фото
праворуч), учасник воєнних дій у с. Широкине, позує із
пляшкою домашнього вина, 2015 рік. Джерело: сторінка
«ВКонтакте» Andrey Guzenko

Цілком очевидно, що провезти незаконні патрони через блокпост значно легше, аніж перегнати автофургон, завантажений побутовими речами або металобрухтом. Із цього можна зробити висновок, що держава,
приділяючи увагу одній категорії злочинів (незаконне
поводження зі зброєю та боєприпасами), залишає без
належного реагування іншу категорію злочинів – злочини проти приватної власності цивільного населення
в районах ведення воєнних дій.
Один із високопоставлених працівників правоохоронних органів України в інтерв’ю представникам Центру
розповідав, що проблема використання військовими
на лінії зіткнення приватного житла як захисних споруд
дійсно існує, і про факти розграбування майна, зокрема, у Широкиному, правоохоронцям добре відомо.

Знімок з екрану 20-21. Спогади учасників НЗФ
у соціальних мережах (2019 рік) про розграбування будинків
широкинців у 2015 році. Джерело: група «ВКонтакте»
«Повёрнутые на войне»

Повёрнутые на войне. Записки о старых временах: обновление статуса группы на странице в «ВКонтакте». 11.01.2019.
URL: https://vk.com/wall-151878956_336446 (дата обращения: 12.09.2019).
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Ухвала колегії суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Донецької області від 24.09.2018 у справі
№ 265/2497/15-к. ЄДРСР. 05.10.2015. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/51603902 (дата звернення: 11.09.2019);
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Review/48490384 (дата звернення: 11.09.2019) та інші.
297

68

Крайня точка

За його словами, цю проблему необхідно вирішувати
виключно шляхом прийняття спеціального закону про
компенсацію завданої людям матеріальної шкоди. Виправдовуючи дії військових, він зазначив: «В Україні
війна! Правоохоронні органи цим не займаються та
займатися не будуть. Таких кримінальних проваджень
немає»298. На його думку, у ситуації, коли влада в населених пунктах на лінії зіткнення по декілька разів
переходила від однієї сторони до іншої, неможливо
об’єктивно встановити, хто вчинив пограбування конкретного будинку.
Ці твердження мають певний сенс. Але стосуються
вони лише питання притягнення до юридичної відповідальності конкретних осіб за конкретними епізодами
злочинної діяльності. І аж ніяк не стосуються питання
створення таких умов у районах ведення воєнних дій,
які не дозволятимуть окремим українським військовим
та цивільним особам вивозити приватне майно з населених пунктів, розташованих на лінії розмежування.
В умовах стабілізації лінії зіткнення таке завдання виглядає здійсненним.

3.9. Використання дітей
для участі у воєнних діях
З весни 2014 року комбатанти почали масово вербувати неповнолітніх та залучати їх до процесу ведення
бойових дій на Сході України, порушуючи міжнародне
право та ризикуючи їхнім життям. Випадки залучення
дітей до участі у збройному конфлікті та пов’язаній із
ним діяльності були також зафіксовані в Широкиному.
Норми МГП, міжнародного кримінального права та
інші міжнародні нормативно-правові акти забороняють
залучення дітей до збройних формувань299. Незважаючи на існування суміжних норм, в українському законодавстві відсутня спеціальна норма, яка б встановлювала кримінальну відповідальність за вербування,
залучення та(або) втягування дітей до участі у збройних
підрозділах. Існують норми, які частково спрямовані на
протидію залученню дітей до збройних формувань300,
але вони не охоплюють посягання на права дитини
298

в обсязі, передбаченому міжнародним правом. Участь
дітей у воєнних діях і збройних конфліктах забороняється Законом України «Про охорону дитинства», але
проблема полягає в тому, що чинний КК України і вказаний закон не узгоджені один з одним.
Ст. 260 КК України, серед іншого, встановлює відповідальність за участь у збройних формуваннях, але не
передбачає як склад злочину залучення дітей до таких
формувань, зокрема, шляхом вербування та примусу.
Ураховуючи те, що кримінальна відповідальність за дії,
передбачені у ст. 260 КК України, настає з 16 років,
то неповнолітні, які були залучені до таких формувань,
опиняються на місці обвинувачених, що й відбулося
в нижчезгаданій справі.
Одним із фактів, який підтверджує такі випадки в Широкиному, є розміщений в ЄДРСР вирок Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від
20.04.2016. У справі йдеться про неповнолітнього
хлопця, який із кінця червня 2014 року до кінця липня
2014 року ніс чергування на блокпосту в селі Широкине у складі НЗФ «Перша Слов’янська бригада», будучи озброєним вогнепальною зброєю301. Суд визнав
його винним у скоєнні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України (створення не
передбачених законом збройних формувань або участь
у їхній діяльності).
У червні 2015 року СММ ОБСЄ в Україні повідомила про залучення дітей як персоналу до чергування
на блокпостах: «Серед членів "ДНР" на КПП на північно-східному в’їзді до Широкиного СММ побачила
молодих озброєних дівчат та хлопців. Деякі хлопці, за
оцінками, були неповнолітні»302. Окрім цього, у бойових
діях поблизу Широкиного на боці НЗФ брала участь
неповнолітня Анастасія Макогон (Александрова).
За допомогою медіа-ресурсів вдалося встановити, що
вона приєдналась до НЗФ у віці 16 років та виконувала
функції снайпера303. На сторінці дівчини в соціальній
мережі та інтернет-ресурсу «Доброволец.орг» наявні дописи та фото, які підтверджують її залучення до
НЗФ у Широкиному304. На опублікованих фото дівчина

Ім’я цього посадовця автори не можуть назвати з огляду на приватний характер інтерв’ю.

Див. Додатковий протокол І; ст. 4 Додаткового протоколу ІІ; ст. 8 2(b)(xxvi)/(e)(vii) РС МКС; ст. 38 Конвенції про права
дитини від 20 листопада 1989 року.
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Див. ст. 149 «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини», 150 «Експлуатація дітей», 304 «Втягнення
неповнолітніх у злочинну діяльність», 438 «Порушення законів та звичаїв війни», 447 «Найманство» КК України. Див. Кримінальний Кодекс України. Закон від 05.04.2001 № 2341-III (у чинній редакції від 27.06.2019). URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 13.09.2019).
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Вирок Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 20.04.2016 у справі № 235/9951/15-к. ЄДРСР.
25.04.2016. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/57287047 (дата звернення: 11.09.2019).
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Останні новини від Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на
09.06.2015, 19:30 (за київським часом) / Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні. 10.06.2015. URL: https://www.
osce.org/uk/ukraine-smm/163466 (дата звернення: 11.09.2019).
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Макогон Анастасия Александровна / Макогон Анастасія Олександрівна / Makogon Anastasiya Aleksandrovna / Центр «Миротворець»: вебсайт. URL: https://myrotvorets.center/criminal/makogon-anastasiya-aleksandrovna/ (дата звернення: 06.12.2019).
303

Доброволец.орг. Оборона Новороссии. Для тех «пацанов» с Донбасса, кто испугался и сбежал «беженцем» в Россию:
обновление статуса группы на странице в «ВКонтакте». 25.05.2015. URL: https://vk.com/wall-66778537_5269 (дата обращения: 06.12.2019); Anastasia Alexandrova (Makogon). Пишу для тех, кто, будучи физически здоровыми, взрослыми, 
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Фото 23. Неповнолітня Анастасія Макогон разом
з учасниками НЗФ, громадянами РФ Володимиром
Полинковим та Андрієм Куршиним у с. Широкине,
2015 рік. Джерело: блог livejournal «Хрусталик»

в одязі камуфляжного забарвлення, поруч із нею –
громадяни РФ, які були командирами взводів НЗФ
у Широкиному. Також на світлинах спостерігаються
локації з позицій НЗФ у Широкиному.
У зібраних у ході моніторингу інтерв’ю двоє широкинців
згадали про залучення неповнолітніх до дій, які, на їхню
думку, можна трактувати як розграбування сільської
школи305. Чоловіки розповіли про протестантських
священників, які регулярно відвідували Широкине,
де надавали матеріальну та моральну підтримку українським військовим, проводили для них релігійні обряди,
а також, імовірно, вивозили із села окремі малоцінні
речі. Серед іншого, широкинці повідомили про відео306,
на якому двоє чоловіків та неповнолітній хлопець їдуть
до приміщення зруйнованої школи Широкиного. На
відео є фрагмент, коли в школі один зі сторонніх чоловіків запитує в хлопця про вік, і той відповідає, що
«в грудні 15 буде». Після цього чоловіки та хлопець
збирають у школі платівки, книги та інші малоцінні речі,
а пізніше вантажать ці речі до багажника машини та
від’їжджають.
Аналіз відео та сторінок учасників сюжету в соціальній
мережі «Фейсбук» дозволив установити, що описані особи належать до «Церкви Добрих Перемін»307.
У 2000 році Геннадій Мохненко, пастор цієї церкви,

Фото 24. Неповнолітня Анастасія Макогон зі зброєю,
2015 рік. Джерело: архів сторінки «ВКонтакте» Anastasia
Alexandrova

сильными мужчинами, побоялись войны и уехали в другую страну!: обновление статуса страницы «ВКонтакте». 08.05.2019.
URL: https://archive.is/XFukR (дата обращения: 06.12.2019); Пишет Хрусталик. Доброволец.орг. Оборона Новороссии. Для
тех, кто писает стоя, но не устоял, зассал и беженцем с Донбасса сбежал: блог на LiveJournal. 22.05.2015. URL:https://
polynkov.livejournal.com/1104557.html (дата обращения: 06.12.2019).
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Інтерв’ю EUCCI-2 від 30.05.2018; EUCCI-15 від 03.08.2018.

Виталий Дашьян. Фильм Широкино: видео на персональном YouTube-канале. 13.08.2018. URL: https://www.youtube.
com/watch?v=JNOeHIHoxxw (дата обращения: 10.09.2019).
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Tymofii Boravlov. Facebook-сторінка. URL: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012105515094 (дата звернення:
11.09.2019).
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заснував у Маріуполі реабілітаційний центр для дітей
«Республіка Пілігрим». Його вихованцями є колишні
діти вулиці, діти із сімей у складних життєвих обставинах, діти з наркотичною та алкогольною залежністю
тощо. Станом на 2018 рік у центрі проходили реабілітацію близько 50 підлітків308, а сам центр і його керівник були відомі далеко за межами Маріуполя завдяки
своїй активній роботі з «дітьми вулиці»309.
Активна громадська діяльність керівників церкви,
що спрямована на підтримку українських військових,
сприяла залученню до участі в ній і вихованців реабілітаційного центру. Іншим фактором, який вплинув
на формування світоглядної позиції дітей, стали події
2014 року. Працівники центру розповідали про те,
як на початку збройного конфлікту двічі були змушені
евакуювати дітей у зв’язку із загрозою їхньому життю,
зокрема, через погрози та переслідування працівників
із боку місцевих проросійськи налаштованих мешканців
Маріуполя та наступ НЗФ на місто. На одному з проросійських мітингів у Маріуполі автобус, де перебували діти, обстріляли через присутність разом із ними
громадян США, які знімали документальний фільм,
а одного з неповнолітніх вихованців центру протизаконно затримали та силою утримували в приміщенні
захопленої Маріупольської міської ради310.
З 2014 року вихованці центру допомагають українським військовим продуктами та медикаментами,
плетуть для них маскувальні сітки тощо. У 2015 році,
у відповідь на обстріл Маріуполя, вихованці реабілітаційного закладу оголосили голодування, вимагаючи у президента РФ припинити агресію Росії проти
України, а також звернулися до світових лідерів із закликом підтримки. Едуард Темний, пастор релігійної
громади «Церква Добрих Перемін», розповідає про
допомогу дітей як необхідність: «…з дітьми виїжджали,
рили окопи, допомагали всім повністю. Готували їсти,
возили їм. Перші солдати, ви ж розумієте, це були
тапочки, спортивні штани та автомат. Автомат, який
через дві секунди заклинювало. Тобто все возили їм,
абсолютно все»311.

Про діяльність церкви знову згадали у 2018 році, коли
в російських ЗМІ з’явилася неправдива інформація про
те, як дітей-сиріт змусили копати окопи312. В українських медіа-ресурсах одразу з’явилося спростування,
що вихованці дитячого реабілітаційного центру добровільно допомагали в укріпленні окопів313. Тетяна
Карпухіна, директорка центру дитячої реабілітації
«Республіка Пілігрим», розповідала, що цей випадок
був проявом підтримки українських військових та не ніс
загрози для життя дітей: «…для нас це пріоритет – їхнє
життя і здоров’я. Ми не піддавали, ні в якому разі, їх
ніякій небезпеці. До жодної лінії фронту ми їх не підвозили. Навпаки – це було глибше навіть туди. У нас
там в Червоному дачний проєкт є. У цьому селі... і там
же будинки сімейного типу»314. Директорка центру
також наголошує на неможливості виключення дітей із
соціального життя, від подій, які стосуються збройного
конфлікту, у місті, яке перебуває в тридцяти кілометрах
від лінії розмежування сторін.
Аналіз зібраних фактів дозволяє стверджувати, що
діяльність «Церкви Добрих Перемін», зокрема в Широкиному, не становить собою порушень норм МГП.
Водночас слід зазначити, що вивезення дітей у зону
бойових дій могло нести загрозу для життя і здоров’я
дітей, а відео з вивезенням майна із Широкинської
школи мешканці села трактують як її розграбування.
Проведене Центром дослідження не виявило випадків
залучення дітей до участі у збройних діях у Широкиному з боку українських військових.

3.10. Наруга над тілами померлих
У вересні 2015 року ГО «Оборона Маріуполя» під час
брифінгу повідомила про виявлення в Широкиному
ймовірно замінованих останків: «У населеному пункті
Широкине виявлено трупи невідомих. На даний момент
уточнюється, кому вони належали. Є інформація про
те, що трупи заміновані, тому сьогодні в Широкине
виїхала група саперів»315.

Подростки под Мариуполем копают окопы – нужно ли втягивать детей в войну / КП в Украине. 27.11.2018. URL: https://
kp.ua/life/623731-podrostky-pod-maryupolem-kopauit-okopy-nuzhno-ly-vtiahyvat-detei-v-voinu (дата обращения: 13.09.2019).
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Steve Hoover. Майже святий / Crocodile Gennadiy (original title): documentary trailer on IMDb.com. 20.05.2016. URL: https://
www.imdb.com/title/tt3080844/?ref_=ttrel_rel_tt (дата обращения: 20.09.2019);
Mark Syerov. Почти Святой \ Крокодил Геннадий \ Almost Holy 2015: документальный фильм Стива Хувера на персональном
YouTube-канале. https://www.youtube.com/watch?v=dFz0rlpKrIQ&fbclid=IwAR2un5vXT73L54nysbdL3dfg-OXoMKe89VsHtk
RHJLZOb5XmZtYD4fnC3PA (дата обращения: 20.09.2019).
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Інтерв’ю EUCCI-23 від 18.01.2019; EUCCI-30 від 05.06.2019.

311

Інтерв’ю EUCCI-26 від 15.02.2019.

Бывших беспризорников отправили копать окопы под Мариуполем / Вести.Ру. 27.11.2018. URL: https://www.vesti.ru/
doc.html?id=3088218&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 13.09.2019).
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«Постановили: в понедельник в школу не идем!» / Новая газета. 29.11.2018. URL: https://www.novayagazeta.ru/
articles/2018/11/29/78750-postanovili-v-ponedelnik-v-shkolu-ne-idem (дата обращения: 13.09.2019).
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Інтерв’ю EUCCI-23 від 18.01.2019.

Оборона Мариуполя. Брифинг кризисного центра «Оборона Мариуполя» 24.09.15: видео на персональном YouTube-канале. 23.09.2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=r_uoiksyKXU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2oZ3oeWK5w8MZM
gojocmIy6IH9kaiDJn27MfgKU2P-YqO1l4nfF5UHneA (дата обращения: 10.09.2019).
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Описане в повідомленні було не єдиним випадком
порушення норм міжнародного права, які зобов’язують
сторони конфлікту з повагою ставитись до останків
померлих та сприяти їх поверненню (див. підрозділ 1.1
«Міжнародне право»)316.
Інший випадок наруги над останками стався за пів року
до вищезгаданого повідомлення. У квітні 2015 року
доброволець полку «Азов» Георгій Джанелідзе (позивний «Сатана») загинув під час бойових дій біля Широкиного. Українські військовослужбовці намагалися
забрати його тіло, але за кожної спроби учасники НЗФ
відкривали вогонь і наостанок замінували тіло317.
Досягти домовленостей з учасниками НЗФ та вивезти
тіло померлого з поля бою вдалося лише за допомогою СММ ОБСЄ та Спільного центру з контролю та
координації питань припинення вогню та стабілізації
лінії розмежування сторін (СЦКК)318.

домівки. У процесі дослідження було виявлено низку
репортажів у медіа, де йдеться про велику кількість
мін та підриви на них у селі320. Серед постраждалих
були встановлені як цивільні особи, так і комбатанти,
які в деяких випадках підривались на мінах, що самі ж
і встановлювали321.
У порушення своїх зобов’язань за Мінськими домовленостями322, обидві сторони встановлювали міни323, замість того, щоб знешкоджувати або позначати міни та
інші небезпечні об’єкти. Відповідно до Протоколу про
заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток
та інших пристроїв від 10 жовтня 1980 року, воюючі
сторони є відповідальними за всі застосовані міни,
міни-пастки та інші пристрої, і в подальшому сторони
зобов’язані здійснити розмінування, ліквідацію та їхнє
знищення.

У лютому 2015 року мали місце схожі випадки передання останків та наруги над ними. Два військовослужбовці батальйону «Азов» загинули під час бойових дій
під Широкиним. Над трупом одного з них поглумилися
учасники НЗФ, відрізавши йому вуха. Під час прощання
з військовими одну з трун за проханням матері померлого відкрили для того, щоб люди на власні очі
побачили наслідки наруги над тілом319.

3.11. Використання наземних мін
Забруднення Широкиного наземними мінами та вибухонебезпечними боєприпасами наражає цивільних
осіб на небезпеку смерті чи травми, що є однією з причин, чому жителі села досі не можуть потрапити у свої

Фото 25. Попередження про замінування подвір'я
в Широкиному, 2018 рік. Джерело: сайт новин «Радіо
Свобода»

Під час МЗК – ст. 15 I Женевської конвенції; ст. 18 ІІ Женевської конвенції; ст. 16 IV Женевської конвенції. У випадку
НМЗК – ст. 8 Додаткового протоколу ІІ.
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90469&set=a.178954292162471&type=3&theater (дата звернення: 11.09.2019); 5 канал. Прощання з героєм Георгієм
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watch?v=WhwDTcrbZDY (дата звернення: 10.09.2019); Інтерв’ю EUCCI-29 від 04.05.2019.
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URL: https://www.048.ua/news/748762/odessa-prostilas-s-bojcami-nad-kotorymi-poizdevalis-terroristy-foto (дата обращения:
13.09.2019); djdansky. Прощання з бійцями «Азову» – одеситами Кутузом та Акелою: відео на персональному YouTube-каналі. 23.02.2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=jOO7XHi-BJ0 (дата звернення: 10.09.2019).
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ТСН. Чому бойовики так легко покинули Широкине: відео на YouTube-каналі телеканалу. 28.02.2016. URL: https://
www.youtube.com/watch?v=s_wD8o0gtwU (дата звернення: 10.09.2019); DW на русском. Широкино и Мариуполь: жизнь
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(дата обращения: 10.09.2019).
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относительно шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины П. Порошенко и инициатив
Президента России В. Путина / ОБСЕ. 19.09.2014. URL: https://www.osce.org/ru/home/123807?download=true (дата
обращения: 11.09.2019).
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Розмінування околиць Широкиного займе десять років, – командир розвідки «Азова» / 112.UA. 25.09.2015. URL: https://
ua.112.ua/ato/rozminuvannia-okolyts-shyrokino-zaime-desiat-rokiv-komandyr-rozvidky-azova-260655.html (дата звернення:
12.09.2019).
323

72

Крайня точка

Кілька опитаних осіб, які перебували в Широкиному
у 2017 році, на противагу вищезазначеному, стверджують, що територія села значною мірою розмінована
та достатньо безпечна для перебування324. У серпні 2019 року на сайті Міністерства оборони України
в тестовому режимі почала працювати інтерактивна
карта територій, забруднених мінами та вибухонебезпечними предметами. На вебсторінці зазначено,
що інформація оновлюється, але станом на грудень
2019 року карта не відображає забруднення мінами
на території Широкиного та в його околицях325.

серед країн, які не приєднались до міжнародного документа.

Особливої уваги заслуговує низка повідомлень про
факти використання протипіхотних мін учасниками
НЗФ у Широкиному326. Протипіхотні міни – це вибухові
пристрої, які встановлюються під землею, на землі
або поблизу поверхні землі для вибуху від присутності,
близькості або безпосереднього впливу людини327.

При використанні наземних мін норми МГП зобов’язують мінімізувати їх наслідки та реєструвати місця
їхнього встановлення. Однак у вищезгаданих випадках
ці норми не були дотримані.

Конвенція про заборону застосування, накопичення
запасів, виробництва та передачі протипіхотних мін
та про їх знищення 1997 року забороняє державамучасницям використовувати, розробляти, виробляти,
накопичувати або передавати протипіхотні міни або
допомагати будь-кому вчиняти такі дії. Однак у зв’язку
з тим, що не всі держави ратифікували Конвенцію про
протипіхотні міни, використання протипіхотних мін не
заборонене міжнародним звичаєвим правом. Україна
ратифікувала цю Конвенцію, натомість РФ перебуває

324

У червні 2016 року на офіційному вебсайті СБУ з’явилася інформація про затримання восьми учасників
НЗФ, які вчинили спробу замінування території поблизу Широкиного протипіхотними мінами328. Інше повідомлення про використання протипіхотних мін СБУ
опублікувало у травні 2017 року, зазначивши, що дві
протипіхотні міни направленої дії були деактивовані
поблизу Широкиного329.

У зв’язку з виявленою інформацією Центр направив
запит щодо інцидентів, пов’язаних із забрудненням
мінами та вибухонебезпечними залишками війни
села Широкине та околиць. З відповіді Управління
екологічної безпеки та протимінної діяльності МОУ
зазначається, що в період із вересня 2014 року до
липня 2019 року було зафіксовано 9 інцидентів, до
яких могло призвести використання протипіхотних мін.
Серед них 7 випадків із підозрою на спрацювання
протипіхотних мін осколкового ураження та 2 інциденти
з підозрою на спрацювання мін фугасної дії330.

Інтерв’ю EUCCI-37 від 16.08.2019.

Інтерактивна карта територій, забруднених мінами та вибухонебезпечними предметами / МОУ: вебсайт. URL: https://
mod-ukr.imsma-core.org/portal/apps/webappviewer/index.html?id=d1fc9330a4964cc793dac7894c725fa3&fbclid=IwAR2eLd
SEsZq7GDXSiTthc6VT7LNY2HM5MY_DKVOVvhmDjelOkEo8pZizLhQ (дата звернення: 13.09.2019).
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Поблизу Широкиного СБУ виявила схованку з фугасом та протипіхотними мінами: повідомлення пресцентру СБУ. СБУ:
вебсайт. 20.08.2016. URL: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/1682#.CHeSUFot.dpbs (дата звернення: 13.09.2019);
112 Украина. Брифинг спикера АП по вопросам АТО Александра Мотузяника 03.03.2016: видео на YouTube-канале
телеканала. 03.03.2016. URL: https://www.youtube.com/watch?v=2BdcycTk7tw (дата обращения: 10.09.2019); Близько
тисячі вибухонебезпечних предметів за останній місяць було знешкоджено в зоні відповідальності ОТУ «Маріуполь» / МОУ:
вебсайт. 02.03.2016. http://www.mil.gov.ua/index.php/index.php?lang=ua&part=news&sub=read&id=18220 (дата звернення: 13.09.2019); 5 канал. Українські військові повністю контролюють Широкине: відео на YouTube-каналі телеканалу.
24.02.2016. URL: https://www.youtube.com/watch?time_continue=122&v=XtVWKKNSeYY (дата звернення: 10.09.2019);
Громадське ТБ Запоріжжя. Широкине. Розмінування: відео на YouTube-каналі громадського телебачення. 27.02.2016
URL: https://www.youtube.com/watch?time_continue=224&v=lvHjMvD8ryA (дата звернення: 10.09.2019); Батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Ночь перед ротацией батальона «Донбасс» из Широкино не прошла зря: оновлення
статусу Facebook-сторінки. 28.07.2015. URL: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=948844828510457&
id=849793758415565 (дата звернення: 11.09.2019).
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У ст. 2 Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє
знищення наводиться таке визначення поняття «протипіхотна міна»: «означає міну, призначену для вибуху від присутності,
близькості або безпосереднього впливу людини і при цьому виводить з ладу, калічить або вбиває одного або кількох людей.
Міни, призначені для детонації від присутності, близькості або безпосереднього впливу засобу, що рухається, а не людини,
і оснащені при цьому елементом невилучення, не можуть бути віднесені до категорії протипіхотних мін лише на тій підставі,
що вони так оснащені». – Прим. авт. Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі
протипіхотних мін та про їхнє знищення від 18 вересня 1997 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_379 (дата
звернення: 13.09.2019).
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Затримані під Маріуполем бойовики мали наказ від російських кураторів відкривати вогонь по бійцях ЗСУ: повідомлення пресцентру СБУ / СБУ: вебсайт. 30.06.2016. URL: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/1305#.k1qRVWdY.
dpbshttps://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/1305#.k1qRVWdY.dpbs (дата звернення: 13.09.2019).
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СБУ виявила дві російські міни у районі проведення АТО: повідомлення прес-центру СБУ / СБУ: вебсайт. 02.05.2017.
URL: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/243/category/21/view/3281#.Y2U1GeFm.dpbs (дата звернення: 09.09.2019).
329

330

Лист Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності МОУ від 19.07.2019 за вих. № 187543.
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3.12. Участь іноземців у воєнних діях на території села Широкине
Питання участі іноземців у збройному конфлікті на Донбасі є важливим із низки причин. Обставини участі
іноземних комбатантів безпосередньо впливають на
правову кваліфікацію конфлікту. Зібрані авторами звіту
свідчення жителів Широкиного, учасників бойових дій
та публікації в медіа дозволяють стверджувати участь
у воєнних діях у Широкиному учасників НЗФ з українським громадянством, а також іноземців, зокрема
кадрових військовослужбовців ЗС РФ. Кількість, функції, а також статус російських військових, які воювали
в Широкиному, підтверджують участь РФ у конфлікті
як однієї з його сторін.
Визначення статусу іноземних громадян, які брали
участь у збройному конфлікті на Донбасі, є важливим.
Комбатантів-іноземців можна визначити як добровольців, найманців або військовослужбовців однієї зі сторін
конфлікту. У випадку, якщо вказані особи є найманцями, постає питання притягнення до відповідальності
цих осіб за окремий злочин – найманство.
Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням,
використанням, фінансуванням і навчанням найманців
1989 року забороняє державам-учасницям вербувати,
використовувати, фінансувати й навчати найманців,
а також зобов’язує встановлювати покарання за цей
злочин331. Однак сьогодні цю конвенцію ратифікувало
лише 36 країн, серед яких Україна, Сербія та Грузія.
У Додатковому протоколі I визначено, що найманцем
вважається особа, яка:
a) спеціально завербована на місці або за кордоном
для того, щоб брати участь у збройному конфлікті;
b) фактично бере безпосередню участь у воєнних діях;
c) бере участь у воєнних діях, керуючись, головним чином, бажанням одержати особисту вигоду, і якій дійсно
було обіцяно стороною або за дорученням сторони,
що перебуває в конфлікті, матеріальну винагороду, що
істотно перевищує винагороду, яка обіцяна чи сплачується комбатантам такого ж рангу і функцій, які входять
до особового складу збройних сил даної сторони;
d) не є ні громадянином сторони, що перебуває в конфлікті, ні особою, яка постійно проживає на території,
яка контролюється стороною, що перебуває в конфлікті;
e) не входить до особового складу збройних сил сторони, що перебуває в конфлікті;

f) не послана державою, яка не є стороною, що перебуває в конфлікті, для виконання офіційних обов'язків
як особи, яка входить до складу її збройних сил332.
Вищенаведене визначення доволі важко застосувати на практиці, оскільки воно вимагає кумулятивного
виконання всіх шести умов. Найманці не мають права
на статус комбатантів або військовополонених. Це
правило застосовується як норма звичаєвого міжнародного права, що застосовується в міжнародних
збройних конфліктах.
Діяльність найманців, на відміну від добровольців, є
злочинною. Різниця полягає в тому, що добровольці
наймаються в службу до воюючої держави та включаються до складу її збройних сил. Таким чином, доброволець є законним комбатантом, а держава відповідає
за його дії. Своєю чергою, найманці не включені до
складу збройних сил сторін конфлікту, тому держави – учасниці конфлікту не несуть відповідальності
за їхні дії. Іноземці вважаються найманцями, якщо не
проживали довгий час на території країни, де виник
збройний конфлікт, не є її громадянами, не входять до
складу збройних сил воюючих сторін, а також мають
особисту матеріальну вигоду.
Українське законодавство визначає найманця відповідно до І Додаткового протоколу і встановлює
відповідальність за вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання таких осіб із метою
використання у збройних конфліктах інших держав або
насильницьких діях, спрямованих на повалення державної влади чи порушення територіальної цілісності,
а також використання найманців у військових конфліктах чи діях; участь без дозволу відповідних органів державної влади у збройних конфліктах інших держав із
метою одержання матеріальної винагороди333.
Серед іноземців, які брали участь у воєнних діях у Широкиному, автори звіту зафіксували, серед інших, громадян РФ, Сербії та Франції. Названі держави також
регулюють питання найманства шляхом закріплення
відповідних норм у національному законодавстві.
Кримінальний кодекс РФ містить заборону на створення чи участь у збройних формуваннях, не передбачених російським законодавством. Ст. 208 «Організація
незаконного збройного формування» та ст. 359 «Найманство» Кримінального кодексу РФ встановлюють
відповідальність за найманство, а також вербування,
підготовку, фінансування чи матеріальне забезпечення
найманців334. Французьке законодавство передбачає

Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців від 04.12.1989.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_103 (дата звернення: 13.09.2019).
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Див. ст. 47 Додаткового протоколу I.

Див. ст. 447 «Найманство» КК України. Див. Кримінальний Кодекс України. Закон від 05.04.2001 № 2341-III (у чинній
редакції від 27.06.2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 13.09.2019).
333

Уголовный кодекс РФ: в редакции от 17.06.2019 / Государственная Дума РФ. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docb
ody=&nd=102041891&rdk=238 (дата обращения: 13.09.2019).
334
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відповідальність за найманство в окремому розділі
Кримінального кодексу Франції335, у ст. 436-1–436-5.
Так, покарання у вигляді 5 років позбавлення волі та
штраф у розмірі 75 000 євро передбачені щодо будьякої особи, яка залучена як найманець.
Законодавство Сербії встановлює, що вербування
осіб для участі у збройних конфліктах є кримінально
караним злочином. Ст. 386a Кримінального кодексу
Сербії передбачає, що громадянин Сербії, який бере
участь у війні або збройному конфлікті в чужій країні як
член військових або воєнізованих формувань сторони
конфлікту і не є громадянином цієї іноземної країни, ані
членом офіційної місії міжнародної організації, членом
якої є Сербія, карається позбавленням волі на строк
від шести місяців до п’яти років336. Ст. 386b цього ж
кодексу встановлює відповідальність за вербування
або підбурювання на території Сербії інших осіб для
вчинення цього діяння337.

які брали участь у бойових діях в околицях села. Відомо також про громадянина Швеції Мікаеля Скілта341
та громадянина Польщі Вадима Чижанека342, що перебували у складі полку «Азов». У боях за Широкине загинули боєць «Азову», громадянин Грузії Георгі
Джанелідзе343 та громадянин Росії Борис Русаков
(«Ратибор»)344. У бойових діях в околицях Широкиного у складі підрозділу регулярних ЗСУ брав участь
громадянин США Брайан Боянджер345. У порядку
виключення 2016 року він отримав український військовий квиток346.

З українського боку в боях за Широкине також
брали участь іноземні громадяни. Координацією
та підтримкою іноземців у лавах полку «Азову» займався француз, ветеран декількох збройних конфліктів
Гастон Бессон. В інтерв’ю українській пресі Бессон
згадує про 45 іноземців338.

В українському суспільстві вже давно порушується
проблема необхідності законодавчого врегулювання
питання про надання громадянам РФ, які беруть участь
у воєнних діях з української сторони, громадянства
України, а також вирішення питання про включення
іноземних добровольців до складу ЗСУ/Нацгвардії.
У червні 2019 року був прийнятий закон, який легалізував перебування в Україні іноземних громадян та осіб
без громадянства, які беруть участь в АТО або ООС
у складі ЗСУ або надають допомогу ЗСУ як волонтери. Зазначені особи отримали доступ до спрощеної
процедури набуття громадянства та легальні підстави
для перебування в Україні.

У різних ЗМІ присутні згадки про те, що іноземні
учасники «Азову» перебували в Широкиному. Зокрема, відомо про громадян Хорватії Дениса Шелера
(«Піна»)339, 21-річного мешканця Загреба Андро340,

У серпні 2019 року новообраний Президент України
видав Указ, спрямований на спрощення отримання громадянства України для іноземців, які воювали на боці України, та росіян, які зазнали політичних

Criminal Code of the French Republic (as of 2019) (French version) / Legislationline.org. URL :https://www.legislationline.
org/documents/section/criminal-codes/country/30/France/show (last accessed:13.09.2019); Code pénal / Codes et Lois. URL:
http://www.codes-et-lois.fr/code-penal/toc-partie-legislative (last accessed:13.09.2019).
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Хорватский ветеран помогает Украине сражаться с Россией / Четвертая Власть. 03.03.2015. URL: https://vlada.io/
articles/rossiya-i-donbass-vozhdelenie-izolyatsii/ (дата обращения: 13.09.2019).
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«Лежали на землі по два дні. Чекали, щоб "риба пішла"» / Gazeta.ua. 11.04.2018. URL: https://gazeta.ua/articles/ukrainenewspaper/_lezhali-na-zemli-po-dva-dni-cekali-schob-riba-pishla/831110 (дата звернення: 13.09.2019).
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Hrvat Andro ranjen u borbama u Ukrajini: Ovdje imam status narodnog heroja! / Slobodna Dalmacija. 26.09.2014. URL: https://
slobodnadalmacija.hr/novosti/svijet/clanak/id/247976/hrvat-andro-ranjen-u-borbama-u-ukrajini-ovdje-imam-status-narodnogheroja (last accessed: 13.09.2019).
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https://narodna-pravda.ua/2017/07/30/shvedskyj-snajper-mikael-skilt-u-separatystiv-ne-armiya-a-sutsilne-lajno/ (дата звернення:
13.09.2019).
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zabrav_iz_soboyu_rosiyskoho_instruktora_boyovykiv____saakashvili (дата звернення: 13.09.2019).
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Воював не за мир, а за справедливість. Чотири роки без Ратибора / Азов: вебсайт. URL: https://azov.org.ua/ratibor/ (дата
звернення: 13.09.2019).
344

Иностранцы просят гражданство, защищая Украину на Донбассе / Подробности: веб-сайт новостной телевизионной
программы телеканала «Интер». 22.05.2016. URL: https://podrobnosti.ua/2108962-inostrantsy-hotjat-grazhdanstvo-zaschischajaukrainu-na-donbasse.html (дата обращения: 13.09.2019).
345

Американские военные офциально будут воевать против россиян на Донбассе / ТСН. 03.04.2016. URL: https://ru.tsn.
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переслідувань347. Таким особам не потрібно буде виходити з російського громадянства, достатньо буде
відмовитись від нього, написавши відповідну декларацію. Згідно з Указом, КМУ повинен підготувати законопроєкт для спрощення процедури отримання громадянства України вказаними вище категоріями осіб.
Під час дослідження автори звіту встановили, що
з боку НЗФ у збройному конфлікті брали участь
кілька категорій осіб. Серед цих категорій: кадрові
військові РФ, особи, залучені через приватних осіб,
приватні військові компанії та громадські організації,
а також вільнонаймані особи.
Оскільки РФ є державою-агресором, то російські військовослужбовці, які беруть участь у збройному конфлікті на Донбасі, є комбатантами, а не найманцями.
Водночас особи, що потрапили до лав НЗФ іншими
шляхами, можуть бути визнані найманцями. Визначення
статусу всіх цих осіб у конфлікті ускладнюється тим, що
РФ заперечує факт участі своїх військових у збройному
конфлікті. У майбутньому це питання ймовірно буде
розглянуте судами в Україні, РФ та міжнародними інстанціями.
У бойових діях у селі Широкине з боку НЗФ, окрім громадян РФ, брали участь і громадяни інших держав. Іноземний контингент у селі Широкине був представлений
організацією Unité Continentale, що початково складалася із французів та сербів. Організація була утворена
в січні 2014 року в Белграді. Unité Continentale позиціонують себе як антиглобалістський геополітичний

рух, що протистоїть гегемонії Західного світу. Організація надихається ідеями російського політолога
Олекандра Дугіна, який є одним із головних ідеологів
ідей «російського світу» і «Новоросії»348. Засновником
і керівником «інтернаціонального загону» є уродженець Колумбії, громадянин Франції Віктор-Альфонсо
Лента. Лента проходив службу у збройних силах Франції, у складі французької армії брав участь у збройних
конфліктах у Чаді, Афганістані (2008) та у Кот-д’Івуарі
(2011)349. За даними ЗМІ, Лента був звільнений із лав
збройних сил Франції за зв’язок із праворадикальною
організацією, що здійснила підпал мечеті в місті Колом’є350. Сам Лента заперечує свою причетність до
підпалу мечеті351. Також він є фігурантом у справі про
побиття чилійського студента в м. Тулуза (Франція)352.
Ще одним лідером та співзасновником Unité
Continentale був ветеран французької армії, француз
сербського походження Ніколя Перовіч. Лента рекрутував у новостворену організацію декількох молодих
сербів, чинних французьких вояків та кількох цивільних,
що були фахівцями в медицині353. У російських ЗМІ є
дві згадки про громадянина Франції, пораненого під
Широкиним у січні 2015 року354.
Unité Continentale була залучена до подій збройного конфлікту на Сході України із червня 2014 року.
В одному з інтерв’ю Віктор Лента стверджував, що
для того, аби потрапити на Донбас через територію
РФ, група Unité Continentale контактувала з організацією Dobrovolets355. У процесі своєї діяльності іно-

Питання спрощення набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали (беруть) участь
у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, та громадянами Російської Федерації, які
зазнали переслідувань через політичні переконання: Указ Президента України від 13.09.2019 № 594/2019. URL: https://
www.president.gov.ua/documents/5942019-29065 (дата звернення: 13.09.2019).
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ridus.ru/news/172856 (дата обращения: 13.09.2019).
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Телеканал «Оплот ТВ». Программа «Параллели»: Виктор-Альфонсо Лента: видео на YouTube-канале телеканала.
16.09.2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Ec51LNfZQWg (дата обращения: 10.09.2019).
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Наприклад: Unité Continentale in Novorossiya / Christopher Othen: blog. 08.06.2018. URL: https://christopherothen.wordpress.
com/2018/06/08/unite-continentale-in-novorossiya/ (last accessed: 13.09.2019); «Антифашистские» неонацисты-наемники
меняют Донбасс на более денежные горячие точки / Факты. 22.02.2017. URL: https://fakty.ua/230909-antifashistskieneonacisty-naemniki-menyayut-donbass-na-bolee-denezhnye-goryachie-tochki (дата обращения: 13.09.2019).
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Ukraine: «Les pro-russes sont chez eux. Ils sont motivés.» / Causeur. 10.09.2014. URL: https://www.causeur.fr/les-pro-russessont-chez-eux-29146 (last accessed: 13.09.2019).
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ladepeche.fr/article/2014/08/28/1940999-ancien-para-carcassonne-combat-cotes-pro-russes.html (last accessed: 13.09.2019).
352

Unité Continentale in Novorossiya / Christopher Othen: blog. 08.06.2018. URL: https://christopherothen.wordpress.
com/2018/06/08/unite-continentale-in-novorossiya/ (last accessed: 13.09.2019).
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Фронт под Мариуполем: ополченцы готовятся к удару украинской армии / Вести. 30.01.2015. URL: https://www.vesti.ru/
doc.html?id=2316686# (дата обращения: 13.09.2019); Добровольцев-иностранцев на родине преследуют за поддержку
ополченцев / Комсомольская Правда. 29.01.2015. URL: https://www.donetsk.kp.ru/daily/26335.4/3217933/ (дата обращения: 13.09.2019).
Усього станом на 2016 рік повідомлялося про двох поранених бійців загону Unite Continentale. Див: The French Far Rightin
Russia’s Orbit / NicolasLebourg. 2018. URL: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01815852/document (last accessed:
13.09.2019).
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Ймовірно, мається на увазі група «Доброволець.орг» (див. Доброволец.орг. Оборона Новоросии: группа «ВКонтакте».
20.02.2014. URL: https://vk.com/dobrovolecorg (дата обращения: 12.09.2019), очолювана Михайлом Полинковим. Організація
не приховує того, що основним напрямком її діяльності є рекрутування та координація іноземців (насамперед громадян
РФ) для участі в бойових діях на боці т. зв. ДНР та ЛНР (див. Пишет Хрусталик. Доброволец.орг. Оборона Новороссии.
Кто мы?: блог на LiveJournal. 03.09.2014. URL: https://polynkov.livejournal.com/981960.html (дата обращения: 13.09.2019);
Пишет Хрусталик. Доброволец.орг. Оборона Новороссии: блог на LiveJournal. URL: https://polynkov.livejournal.com/988027.
html (дата обращения: 13.09.2019).
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земний підрозділ отримував матеріальну допомогу від
представників НЗФ «Новоросія»356. Бійці підрозділу
Ленти входили до складу НЗФ «Призрак», «Восток»357
та «Пятнашка»358. Unité Continentale діяла на Донбасі
у 2014–2015 роках; згодом відновили свою діяльність у 2018 році у складі «Інтернаціональної бригади
“Пятнашка”»359.
Відомо, що із представників цього угруповання (окрім
Віктора Лента та ймовірно Ніколя Перовіча) у бойових
діях на маріупольському напрямку і зокрема в околицях
Широкиного брали участь серби Дарко Павлович360,
Стефан Дмитрієвич («Челаві»), Зорян Кляїч, Стефан
Мілошевич361, французи Гійом Кувел’є («Ленорман»)362
та Міхаель Такахаши («Міка»)363, бразильці Кунья Кондейро Рудольфу364 («Магайвер») та Рафаель Мірінда
(ймовірно також брав участь у бойових діях у складі батальйону «Спарта»). Мірінда зазнав поранення
під Широкиним під час бойового виходу 18 січня
2015 року365.
У 2016 році прокуратура Донецької області повідомила про затримання громадянина Республіки Узбекистан Брикіна Олександра, який брав участь у бойових
діях поблизу Широкиного у складі 1-го батальйону 9-го
Окремого мотострілецького полку 1-го армійського
корпусу т. зв. Міністерства оборони ДНР366.

Одним із засуджених умовно став Стеван Мілошевич,
що у складі підрозділу Unite Continentale брав участь
у бойових діях поблизу Широкиного. Стеван Мілошевич
розповів журналістам, що отримував платню в розмірі
15 000 російських рублів367 за участь у НЗФ. ЗМІ повідомляють, що Мілошевич був засуджений сербським
судом до 5-річного терміну позбавлення волі умовно.
Утім станом на 2018 рік низка ЗМІ повідомляли про
повернення Мілошевича до участі в НЗФ на Донбасі
(у складі НЗФ «Призрак»)368. Інші виявлені в ході дослідження факти переслідування осіб за фактом найманства стисло описані в наступному розділі.

3.13. Офіційні розслідування
злочинів, скоєних у селі
Умисні вбивства та завдання каліцтв
цивільним особам
З п’яти задокументованих фактів убивств цивільних
осіб лише щодо двох випадків достовірно відомо про
звернення родичів до правоохоронних органів. Обидві
особи, які звернулися до правоохоронних органів, були
мало поінформовані про хід розслідування, а також
зіткнулися з неспроможністю правоохоронців притягнути винних осіб до відповідальності. Наприклад,
в одному з випадків родич померлої особи звернувся
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Бойовик, засуджений у Сербії, знову воює на Донбасі / Радіо «Свобода». 20.10.2018. URL: https://www.radiosvoboda.
org/a/29554393.html (дата звернення: 13.09.2019).
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до правоохоронних органів, унаслідок чого було відкрите кримінальне провадження. Опитаний стверджує,
що станом на 2018 рік ніякого руху у справі не було.
В іншому випадку дружина загиблого широкинця
у 2016 році звернулася до правоохоронних органів із
проханням повідомити номер кримінального провадження за фактом смерті її чоловіка. За твердженням
поліції, досудове розслідування розпочали 15.02.2015,
одразу після того, як тіло доставили до моргу. Після
кількох звернень та з’ясування обставин смерті слідче
відділення Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП
у Донецькій області розпочало ще одне досудове розслідування від 04.05.2017 за ознаками складу злочину,
передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України (терористичний
акт). Станом на 2017 рік за вказаним кримінальним
провадженням проводилось досудове розслідування
та встановлювалися обставини вчиненого злочину.
Однією з основних причин невеликої кількості звернень до правоохоронців залишається недовіра постраждалих та їхніх родичів до правоохоронної системи та неефективна робота державних органів. Так,
родичка одного з убитих під час інтерв’ю зазначила,
що не зверталася до правоохоронних органів, оскільки
вважає це марною тратою часу369.
За словами іншої опитаної, державні органи відмовилися пояснити їй процес звернення до поліції: «Я обратилась оце, де я получала... у пєнсіонний […] ото вони
мені видавали о смерті […] а там у нас женщіна така
сиділа. Кажу: “Ну де мені обратиться?”. Він же ж, кажу,
так і так, ось, пожалуста. Он же ж є справка. “Я нічо
не знаю. Кончиться все — тоді будете обращаться”.
І всьо. І більш я не стала ніде обращаться»370. У довідці
про причину смерті, яку цій жінці видало Волноваське
відділення № 2 Донецького обласного бюро судово-медичної експертизи, було вказано, що причина
смерті її родича не встановлена, незважаючи на той
факт, що загиблий був сильно побитий.
Невідомими залишаються результати розслідування
обставин кульового поранення в ногу літнього чоловіка. За свідченнями респондента, під час перебування
на лікуванні в Маріуполі його відвідував співробітник
поліції й опитував про обставини інциденту. Однак
чоловік стверджує, що жодних документів йому не
видавали, а сам він до поліції не звертався і станом
розслідування своєї справи не цікавився.

Свавільні затримання та катування
Серед восьми повідомлених в інтерв’ю випадків
свавільного затримання цивільних осіб українськими
військовими відомо лише про одне звернення до
правоохоронних органів. Родичка затриманого
звернулася до поліції з фактом його зникнення, але
369

Інтерв’ю EUCCI-7 від 01.08.2018.
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Інтерв’ю EUCCI-9 від 01.08.2018.
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Інтерв’ю EUCCI-31 від 06.06.2019.

жінка стверджує, що правоохоронні органи не здійснювали слідчих дій та закрили провадження після
звільнення чоловіка. Щодо завданих йому тілесних
ушкоджень під час допиту постраждалий та його родичі до поліції не зверталися371. Автори звіту не мають
інформації щодо звернення до правоохоронних органів
інших семи затриманих осіб.
Серед широкинців, постраждалих від незаконних затримань учасниками НЗФ, не відомо про жодну особу,
яка б у зв’язку із цим зверталася до правоохоронних
органів. Частина цих людей сьогодні проживають на
тимчасово окупованих територіях і не зверталися до
правоохоронних органів України. Про розслідування «правоохоронними органами» т. зв. ДНР фактів
свавільних затримань та катувань під час бойових дій
у Широкиному наразі інформація відсутня.

Руйнування
Основна частина власників нерухомості не зверталися до правоохоронних органів України із заявами
про кримінальне правопорушення та не були визнані
потерпілими в кримінальних провадженнях за фактами
знищення майна, вчинення терористичного акту тощо.
Лише окремі широкинці визнані потерпілими в кримінальному провадженні, що розслідується Головним
управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях372.
Але, як правило, визнання потерпілими стосується тільки випадків загибелі (убивств), отримання каліцтва чи
іншого ушкодження здоров’я на території села.
Улітку 2018 року ГО «Врятування Широкине» ініціювала порушення окремого кримінального провадження
за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, вчинений повторно
або за попередньою змовою групою осіб, або якщо він
призвів до заподіяння значної майнової шкоди чи інших
тяжких наслідків), ч. 1 ст. 433 КК України (насильство,
протизаконне знищення майна, а також протизаконне
відібрання майна під приводом воєнної необхідності,
вчинювані щодо населення в районі воєнних дій) за
фактами подій у Широкиному. Організація звернулася із заявою (повідомленням) про вчинення злочинів
до Волноваського відділу поліції ГУ НП в Донецькій
області, але відділ поліції не знайшов підстав для проведення розслідування.
12 липня 2018 року слідчий суддя Волноваського районного суду Донецької області задовольнив скаргу
громадської організації, зобов’язав службових осіб
поліції внести відомості до ЄРДР та розпочати розслідування.
Слідчі поліції виконали рішення слідчого судді та
розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 258 КК
України (терористичний акт).

Кримінальне провадження (справа) № 12014051040000163 за фактами вчинення терористичних актів на території
Донецької області, зареєстроване 27.05.2014.
372
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У подальшому принаймні одна людина за її заявою
була визнана потерпілою в цьому кримінальному провадженні через руйнування та розграбування її житла
в селі.
До десяти широкинців подали власні заяви про визнання їх потерпілими в цьому кримінальному провадженні, але жоден із заявників не отримав офіційної відповіді на свою заяву. Деякі заявники надіслали
повторні звернення. Відповіді на них отримали не всі.
Надалі кримінальне провадження було передане поліцією для подальшого розслідування до слідчого
підрозділу Головного управління СБУ в Донецькій та
Луганській областях.

З листа Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях від 02.05.2019, надісланого на запит
Центру, вбачається, що за період із квітня 2014 року
по квітень 2019 року безпосередньо слідчим відділом
2 управління Головного управління СБУ в Донецькій
та Луганській областях було зареєстровано 65 кримінальних проваджень за фактами вчинення терористичних актів на території села Широкине. У ході розслідування зазначених кримінальних проваджень про
підозру у вчиненні кримінальних правопорушень нікому
не повідомлялось, обвинувальні акти (клопотання про
звільнення від кримінальної відповідальності, застосування примусових заходів медичного або виховного
характеру) до суду не спрямовувались373.

Стан досудового розслідування заявникам не відомий.

Фото 26. Лист Волноваського відділу поліції

373

Лист Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях від 02.05.2019 за вих. № 78/2/13-1344нт.
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Фото 27. Ухвала слідчого судді Волноваського районного суду Донецької області
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Розграбування
Викликає занепокоєння ситуація, коли навіть у поодиноких випадках затримання осіб із награбованим винні
не несуть юридичної відповідальності.
Наприклад, із розміщеної в ЄДРСР ухвали Першотравневого районного суду Донецької області від
11.08.2015 вбачається, що 10.08.2015 співробітниками поліції (на той час – міліції) на ділянці автодороги
М14 Одесса – Мелітополь – Новоазовськ 619 км+
18 м був зупинений вантажний автомобіль Fiat Ducato,
під керуванням чоловіка, що перевозив різноманітні
речі. У переліку речей була побутова техніка, меблі,
посуд, такі малоцінні речі, як два фумігатори, 20 саморізів, ложка для взуття, тримач душевої лійки, дерев’яна щітка та чайна ложка, кетчуп та мед у пляшці,
парасолька без ручки, дитячі вінки та ганчірка для
швабри, а також багато інших подібних речей.
Із пояснень чоловіка було встановлено, що речі він вивіз із домоволодінь, які розташовані в селі Широкине,

для особистого користування. На вилучені речі судом
було накладено арешт. В ухвалі суду не зазначається, який статус мала затримана особа (комбатант чи
цивільний)374.
Слідчими Першотравневого РВ ГУ МВС України
в Донецькій області відомості про вчинений злочин
були внесені до ЄРДР за № 12015050710000487
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана
з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище
або що завдала значної шкоди потерпілому), розпочате
досудове розслідування. Повідомлення про підозру
у вчиненні цього злочину нікому не вручалося375. Досудове розслідування в кримінальному провадженні
формально триває й досі. Наразі його проводять слідчі
Волноваського відділу поліції. Цим же відділом поліції
розслідуються й інші кримінальні провадження за фактами викрадення майна в селі Широкине, але навіть
інформація про кількість таких проваджень Центру
поліцією надана не була376.

Фото 28. Лист-відповідь Волноваського відділу поліції
Ухвала Першотравневого районного суду Донецької області від 11.08.2015 у справі № 241/1749/15-к. ЄДРСР.
13.08.2015. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/48204436 (дата звернення: 11.09.2019).
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Лист Мангушського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області від 13.06.2019 за вих. № 6912/106/03-2019.
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Лист Волноваського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області від 25.07.2019 за вих. № 8797/5а/03-2019.
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Аналіз судових рішень, розміщених в ЄДРСР за період
із січня 2015 року по квітень 2019 року, показав, що
це, мабуть, чи не єдиний випадок офіційного затримання особи з майном, викраденим у селі Широкине.
Одна з респонденток розповіла Центру, що орієнтовно в 2015 році вона брала участь у впізнанні речей (металеві баки, відра, каструлі), які були вилучені
правоохоронцями в українських військових (імовірно
в населеному пункті Сартана). Серед речей, пред’явлених їй для впізнання, вона впізнала два своїх металевих
бідони. Про подальше розслідування цієї справи жінці
нічого не відомо377.
Про випадок вилучення речей у військових згадує
також інший респондент: «Мені зателефонували із
Сартани: "Тут з вашого Широкиного вивозили посуд металевий, кольоровий метал. Приїхали на пункт
приймання металобрухту. Поліція їх заарештувала".
Стоять троє військових. УАЗік забитий каструлями та
іншим металом. Деякі люди впізнавали свої речі»378.
Про подальше розслідування цієї справи чоловіку нічого не відомо.
Один із респондентів згадав випадок, як українські
військові бензовозом відбуксирували із Широкиного до Маріуполя трактор місцевого жителя. Пізніше,
нібито затримані військовою службою правопорядку
та поліцією, військові пояснювали, що трактор вони

начебто в місцевого жителя купили. Чи порушувалося
із цього приводу кримінальне провадження, респонденту не відомо379.
За словами широкинського активіста, один із поліцейських чиновників порадив жителям Широкиного
«самостійно чергувати з військовими на блокпостах
і сприяти в боротьбі з мародерами»380.

Найманство
Випадки проведення офіційних розслідувань за фактом
найманства були виявлені в Сербії, чиї громадяни брали участь у бойових діях на території Широкиного381.
Про засудження сербських найманців, які брали безпосередню участь у боях під Широкиним, інформація
в авторів звіту відсутня, проте, за даними балканської
редакції «Радіо Вільна Європа», відомо, що Високий
суд у Белграді, станом на 2018 рік, виніс 28 вироків
громадянам Сербії через участь у збройному конфлікті
на території України.
26 цих вироків було визнано остаточними (на основі
визнання вини та угоди з прокуратурою). Чотирьом
особам було призначено тюремне ув’язнення, тоді як
інші отримали умовний термін. Загалом щодо участі
громадян Сербії у збройному конфлікті в Україні було
розпочато 45 судових розглядів.

Інтерв’ю EUCCI-1 від 29.05.2018; MRPL CITY. Мародерство в Широкино: видео на YouTube-канале интернет-издания.
01.11.2017. URL: https://www.youtube.com/watch?v=-EIEZI_NMhY (дата обращения: 22.09.2019).
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Інтерв’ю EUCCI-2 від 30.05.2018.
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Там само.

Переселенцам из Широкино предложили самим бороться против мародеров в поселке (видео) / Mrpl.city. 07.11.2018.
URL: https://mrpl.city/news/view/pereselentsam-iz-shirokino-predlozhili-samim-borotsya-protiv-marodjorov-v-poselke-video (дата
обращения: 13.09.2019).
380

Бойовик, засуджений у Сербії, знову воює на Донбасі / Радіо «Свобода». 20.10.2018. URL: https://www.radiosvoboda.
org/a/29554393.html (дата звернення: 13.09.2019).
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4. ШИРОКИНЦІ ЯК ВНУТРІШНЬО
ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ:
АКТУАЛЬНІ ГУМАНІТАРНІ
ТА ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ
ЖИТЕЛІВ СЕЛА
4.1. Пенсії та соціальні виплати
Україна є державою – учасницею низки міжнародних
нормативно-правових актів, які захищають право на
соціальне забезпечення, зокрема пенсії382. Ст. 1 Протоколу 1 ЄКПЛ про захист права власності гарантує
право мирно володіти своїм майном, а пенсія тлумачиться як право майнового характеру.
Збройний конфлікт на Сході України вплинув на роботу
державних органів України, які припинили здійснювати
свої повноваження в окупованих районах Донецької
та Луганської областей. Унаслідок чого КМУ прийняв
низку нормативно-правових актів, які повинні регулювати суспільні відносини, пов’язані із внутрішнім переміщенням жителів Донецької та Луганської областей,
зокрема щодо отримання ними соціальних виплат.
У жовтні 2014 року КМУ прийняв Постанову «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання,
в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг».
Серед іншого, нею було встановлено, що особам, які
переміщуються з районів проведення АТО, виплачується щомісячна адресна допомога на оплату житлово-комунальних послуг. Станом на час написання Звіту
така допомога становила 1 000 гривень на одну особу
на місяць для непрацездатних осіб, а для працездатних
осіб — 442 гривні на одну особу (члена сім’ї)383. Ці
виплати надаються особам, які стали на облік як такі,
що переміщуються, в управліннях праці та соцзахисту
населення, та виплачуються з дня звернення протягом
6 місяців або до зняття з обліку (як ВПО) одному із
членів сім’ї.

Одним із нововведень також стало те, що особи можуть отримати пенсію, якщо вони зареєстровані як
ВПО на підконтрольній Уряду України території та
пройшли верифікацію. У 2016 році КМУ прийняв Постанову № 365 «Деякі питання здійснення соціальних
виплат внутрішньо переміщеним особам», якою ввів
у дію перевірки фактичного місця проживання ВПО,
а також створення комісій, які за результатами цих
перевірок ухвалюють рішення про продовження або
призупинення соціальних виплат (зокрема, пенсій)384.
Якщо ВПО відсутня на місці проживання більше ніж
60 днів, і якщо відомо, що така особа виїхала на непідконтрольну територію, довідку скасовують, і особа
позбавляється соціальних виплат, а для їх відновлення у більшості випадків потрібно звертатися до суду.
Відсутність пенсіонера-переселенця вдома на момент
перевірки чи пропущений строк для ідентифікації ведуть до втрати пенсії, що спонукає людей постійно
перебувати вдома в очікуванні перевірок. Перевірки
списків СБУ та іншими органами часто призводять до
невірного інформування органів соціального захисту
про випадки повернення переселенців до місця проживання на тимчасово окупованих територіях. Пізніше
це призвело до масового неправомірного позбавлення
соціальних виплат осіб, які мають на них законне право,
зокрема й широкинців.
У грудні 2018 року Верховний Суд визнав незаконними постанови КМУ, які стосуються перевірки факту
наявності переселенців за зареєстрованим місцем перебування для отримання соціальних виплат385. Однак
правозахисники та міжнародні організації продовжують
фіксувати факти припинення виплат Пенсійним фон-

Ст. 22, 25 Загальної декларації прав людини; ст. 9 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права від
16.12.1966; Конвенція Міжнародної організації праці про мінімальні норми соціального забезпечення № 102 від 28.06.1952.
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Див. Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання,
в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг: Постанова КМУ від 01.10.2014 № 505. П. 3. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/505-2014-%D0%BF (дата звернення: 13.09.2019).
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Верифікація проходить у кілька етапів: перевірка місця фактичного проживання; фізична ідентифікація у відділеннях визначеного державного банку; перевірки за інформацією Держприкордонслужби, МВС, СБУ, Мінфіну, Національної поліції,
ДМС, Держфінінспекції, Держаудитслужби та інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Див.
Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам: Постанова КМУ від 08.06.2016 № 365.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2016-%D0%BF (дата звернення: 13.09.2019).
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Постанова колегії суддів Касаційного адміністративного суду Верховного Суду від 20.12.2018 у справі № 826/12123/16.
ЄДРСР. 26.12.2018. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78808062 (дата звернення: 11.09.2019).
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дом України (далі – ПФУ) відповідно до вже визнаних
нечинними постанов. «Ця ситуація триває досі. Це
прямий результат державної політики, якою право на
пенсію прив’язане до реєстрації в якості внутрішньо
переміщених осіб і до процедури верифікації, яка випливає з такої прив’язки»386, – стверджувала колишня Голова Моніторингової місії ООН з прав людини
в Україні Фіона Фрейзер. На жаль, ця проблема досі
є актуальною для всіх областей України, де проживають пенсіонери-переселенці.
Це створює штучну ситуацію, коли постраждалі змушені подавати судові позови для відновлення виплат,
тому що це є найефективнішим вирішенням проблеми.
Переважно в таких справах суди приймають рішення
на користь переселенців. Але ситуація непропорційно
ускладнює життя ВПО, які змушені вести тривалі судові процеси, сплачувати судовий збір та очікувати на
виплати, залишаючись у цей час позбавленими засобів
для існування.
Під час моніторингу вдалося зафіксувати низку випадків незаконного припинення виплат пенсій переселенцям із Широкиного. Щонайменше семеро широкинців
із вказаної категорії перебували в особливо складних
життєвих обставинах. Опитані особи розповіли про
випадки припинення виплати пенсії, після чого вони
зверталися до ПФУ за роз’ясненням причин таких дій.
ПФУ у відповідях указував, що це зроблене через «необхідність з’ясування фактичного місця проживання»,
а також запевняв, що вказані громадяни внесені до
списку на відновлення пенсії387. Через деякий час
комісія ухвалювала рішення про відновлення виплати пенсії. Однак станом на серпень 2019 року ПФУ
не виплачував заборгованість за період відсутності
виплат, обґрунтовуючи свої дії очікуванням прийняття окремого порядку КМУ відповідно до постанови
№ 365, який створить такий механізм.
Літня мешканка села розповідає: «І ось ми чекаємо на
відновлення пенсії. Прочекали п’ять місяців. Останнім
часом я в грудні приходила до начальника пенсійного
фонду і питала: "Скажіть, будь ласка, коли все-таки
буде ця пенсія, виплата затримки цієї пенсії?" Вона
сказала так: "Немає розпорядження Кабінету Міністрів
на виплату цієї пенсії"»388.
В одному зі згаданих випадків ПФУ обґрунтовував
припинення виплат даними системи «Аркан»389, у яких

ішлося про перетин кордону опитаним Центром літнім
чоловіком: «…"Аркан" у квітні місяці дав запит. Щоб
перевірити моє місце проживання. [...] Мене 10 травня
перевірили. Уперше з червня місяця мені заблокували
пенсію. Головне, перевірили два рази, і пенсійний
фонд, і соцзахист»390. Пенсіонер був змушений звернутися до Держприкордонслужби для виправлення
технічної помилки в системі «Аркан».
Як свідчить практика у схожих справах, ефективним
рішенням для виплати заборгованості є звернення до
судових органів. В одній із таких ситуацій пенсіонерка
із Широкиного в червні 2018 року перестала отримувати пенсію через наявність невірної інформації в ПФУ
про її повернення на тимчасово окуповані території.
Унаслідок численних звернень до ПФУ, а також до
чиновників, у жовтні 2018 року виплату пенсії відновили, але без виплати заборгованості. У листопаді
2018 року донька потерпілої звернулась до Донецького окружного адміністративного суду з позовною
заявою зобов’язати ПФУ виплатити заборгованість за
період із 01.06.2018 до 30.09.2018 з компенсацією.
Суд ухвалив рішення на користь постраждалої, а згодом ПФУ виплатив заборгованість по пенсії.
Незважаючи на успішне завершення справи, пенсіонерка все ж не отримувала пенсію тривалий час, і якби
донька не допомагала їй, жінка, яка має серйозні проблеми зі здоров’ям, не мала б жодних засобів для забезпечення власного існування. Донька, яка доглядає
її, була змушена протягом року боротись за законне
право матері на пенсію через халатність державних
органів: «Так, кожен день мені ходити в суд? …абсурдність ситуації... доведіть мені в законний спосіб,
шо я неправильно, не так поводжуся [...] Що заважає
людині заплатити гроші, які вона заробила, працюючи
на державу Україна?»391.
Обґрунтування припинення виплат фактом повернення особи до покинутого місця проживання виглядає
абсурдним у ситуації широкинців. На відміну від інших
переселенців, які дійсно можуть перетинати лінію зіткнення, аби навідатись у власне житло на тимчасово
окупованій території, широкинці не мають потреби
в перетині лінії розмежування, оскільки територія села
контролюється українськими військовими.
Такі випадки демонструють порушення прав переселенців, оскільки дії держави порушують норми міжнародного права та українське законодавство. Ст. 46

ООН закликає Україну змінити правила виплати пенсій переселенцям / Укрінформ. 12.03.2019. URL: https://www.ukrinform.
ua/rubric-society/2657610-oon-zaklikae-ukrainu-zminiti-pravila-viplati-pensij-pereselencam.html (дата звернення: 11.09.2019).
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Інтерв’ю EUCCI-16 від 15.01.2019; EUCCI-17 від 15.01.2019, EUCCI-19 від 16.01.2019; EUCCI-18 від 16.01.2019;
EUCCI-20 від 16.01.2019.
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Інтерв’ю EUCCI-17 від 15.01.2019.

Міжвідомча автоматизована система для обміну інформацією щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів,
які здійснюють перетин державного кордону України.
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Інтерв’ю EUCCI-19 від 16.01.2019.
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Інтерв’ю EUCCI-18 від 16.01.2019.

Крайня точка

85

Конституції України та Закон України «Про державне
пенсійне забезпечення» закріплюють право на соціальний захист та на отримання пенсії після досягнення визначеного віку за інвалідністю або за іншими
підставами. Українське законодавство встановлює
обмежені підстави для позбавлення особи пенсії,
а введена верифікація не відповідає Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», що й встановив Верховний суд у Постанові
від 20.12.2018392.
Практика ЄСПЛ встановлює, що, навіть у випадку
обмеженого контролю над територією, держава має
позитивні зобов’язання щодо осіб, які проживають там.
Тобто Україна, як держава – учасниця ЄКПЛ, повинна здійснювати всі можливі заходи, які відповідають
нормам міжнародного права, задля захисту прав людини393. Оскільки умови для отримання переселенцями
пенсії не застосовуються до решти українських пенсіонерів, це є дискримінацією за місцем проживання
чи реєстрації як ВПО. Такі дії суперечать принципам,
установленим у ст. 14 ЄКПЛ.
Практика українських державних органів щодо виплати пенсій не відповідає критеріям необхідності та
пропорційності обмежень, що дозволяє припустити
майбутню появу таких справ проти України в ЄСПЛ,
якщо ситуація не зміниться.
Cтаном на серпень 2019 року із семи згаданих випадків, які автори звіту відслідковували в моніторингу,
усі особи отримують пенсію після відновлення виплат.
Однак заборгованість за період, коли виплати безпідставно припинили, отримала лише одна особа у зв’язку із численними зверненнями до високопосадовців.
У всіх інших випадках заборгованість досі не погашена.
За свідченнями респондентів, пенсіонери мають можливість отримувати пенсії на територіях, підкон-

трольних т. зв. ДНР. Один з опитаних394 розповів
про знайомих широкинців, які проживають або їздять
на тимчасово окуповані території, де отримують пенсійні та соціальні виплати. Зокрема, це стосується
населених пунктів неподалік Широкиного – Саханка,
Безіменне, Новоазовськ та ін.
У т. зв. ДНР проводиться виплата пенсії громадянам,
які перебувають на обліку як пенсіонери та проживають на території самопроголошеної республіки.
Виплати припиняються, якщо особа не отримувала
їх протягом двох місяців. Для відновлення виплат потрібно подавати заяву, але неотримані суми пенсії в
період припинення виплат не виплачуються395.
У квітні 2019 року Президент РФ підписав указ про
спрощений порядок отримання російського паспорта
для окремих категорій громадян України, який стосується мешканців т. зв. ДНР/ЛНР396. Однак громадяни України, які в такий спосіб отримають російські
паспорти заради російських пенсій, зможуть одержати
виплати лише за наявності реєстрації їхнього місця
проживання на території РФ397. Пенсійний фонд РФ
своє рішення обґрунтував чинною Угодою про гарантії прав громадян держав – учасниць СНД у галузі
пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року,
яка встановлює, що пенсійне забезпечення громадян
держав – учасниць СНД та членів їхніх сімей здійснюється за законодавством держави, на території якої
вони проживають398.
Уже в липні 2019 року Президент РФ підписав указ,
яким надав можливість отримання російського громадянства у спрощеному порядку для жителів підконтрольної Уряду України частини Донбасу. Дія документа поширюється на всіх осіб, які були зареєстровані
на будь-якій частині Донеччини та Луганщини станом
на квітень 2014 року399.

Постанова колегії суддів Касаційного адміністративного суду Верховного Суду від 26.12.2018 у справі № 826/12123/16.
ЄДРСР. 20.12.2018. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78808062 (дата звернення: 11.09.2019).
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Para. 330-331. 08.07.2014. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22item
id%22:[%22001-61886%22]} (last accessed: 11.09.2019).
394

Інтерв’ю EUCCI-19 від 16.01.2019.

Уважаемые пенсионеры: обращение Пенсионного фонда ДНР / Пенсионный фонд ДНР: веб-сайт. 29.06.2018. URL:
http://pfdnr.ru/index.php/1112-uvazhaemye-pensionery-3 (дата обращения: 07.09.2019).
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Ст. 1 Угоди про гарантії прав громадян держав-учасниць СНД в галузі пенсійного забезпечення від 13.03.1992.

О внесении изменений в Указ Президента РФ от 29.04.2019 № 187 «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации
в упрощенном порядке»: Указ Президента РФ от 17.07.2019 № 343. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0
001201907170036?index=0&rangeSize=1 (дата обращения: 13.09.2019).
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4.2. Медична допомога
та психологічна підтримка
МГП регулює сферу захисту цивільного населення
в контексті збройного конфлікту, але не встановлює
зобов’язання, що передбачають подальшу медичну
допомогу постраждалим. Усі опитані респонденти
стверджують, що бойові дії в Широкиному негативно
вплинули на їхнє подальше життя; погіршився психологічний та фізичний стан їхнього здоров’я. Респонденти
зазначають, що держава не надала (або надала в недостатньому обсязі) необхідну медичну та психологічну
допомогу після спричинення шкоди, травм і смертей,
які сталися внаслідок збройного протистояння.
У листопаді 2017 року ВРУ були внесені зміни до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», які встановили право на отримання інвалідності для цивільних осіб, що отримали її
під час проведення АТО. Раніше такі особи отримували
інвалідність із визначенням «загальне захворювання», що формально виключало постраждалих із групи
осіб, які постраждали у зв’язку зі збройним конфліктом. З лютого 2018 року Закон набув чинності і ввів
категорію, куди потрапляють такі особи: «…які стали
особами з інвалідністю внаслідок поранень чи інших
ушкоджень здоров’я, одержаних […] від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території
проведення антитерористичної операції, здійснення
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях до 1 грудня 2014 року, а з 1 грудня 2014 року – на території
проведення антитерористичної операції, здійснення
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, де органи
державної влади здійснюють свої повноваження, та
в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення,
під час проведення антитерористичної операції…»400.
Пізніше КМУ прийняв Постанову401, яка визначає порядок встановлення зв’язку інвалідності з пораненням або іншим ушкодженням здоров’я. У листопаді

2018 року набрало чинності Положення про міжвідомчу комісію з питання встановлення фактів отримання поранень або інших ушкоджень здоров’я402, що
затвердило порядок діяльності комісії та форму заяви
про встановлення факту поранення.
На цивільних осіб, які проживали в районах проведення АТО, також поширюється Закон України «Про
реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні». Він регулює
надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю,
зокрема й щодо складання індивідуальної програми
реабілітації.
Серед опитаних потерпілих від насильства та обстрілів
у Широкиному достеменно відомо, що три особи, які
потребували невідкладної медичної допомоги, отримали безоплатне лікування одразу після отримання поранення403. Медична допомога надавалася здебільшого
після того, як постраждалих вивозили із Широкиного
до найближчої лікарні. Один із цих респондентів через
обстріли був змушений чекати близько 12 годин, поки
його вивезуть із села та доставлять до лікарні404.
Потерпілі також стверджують, що після отриманого
поранення з’явилася потреба в подальшій медичній
допомозі. Отримані травми та проблеми зі здоров’ям
вимагають подальшого лікування, яке відбувається
переважно за кошти самих постраждалих. Цю тему
висвітлювали українські ЗМІ, зокрема в одному з репортажів дві жительки Широкиного розповідають про
отримані контузії та параліч ніг унаслідок обстрілів405.
Один із чоловіків у результаті обстрілу зазнав тяжких
травм, у лікарні йому частково ампутували ногу, а кілька осколків усе ще знаходяться в іншій нозі та біля
серця, оскільки вилучати їх небезпечно. Постраждалий
звернувся до МСЕК та отримав другу групу інвалідності. Очевидно, що через отримані поранення чоловіку
потрібна підтримувальна терапія.
Інший респондент прикутий до інвалідного візка
у зв’язку з тим, що його автомобіль обстріляли, і одна
з куль потрапила в хребет406. Чоловік пройшов через
кілька операцій та реабілітацій. Найбільше його обурювало те, що в документах причина інвалідності була

Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту: Закон України від 22.10.1993 № 3551-XII. Ст. 7. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 (дата звернення: 13.09.2019).
400

Деякі питання встановлення зв’язку інвалідності з пораненнями чи іншими ушкодженнями здоров’я: Постанова КМУ від
25.04.2018 № 306. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2018-п (дата звернення: 13.09.2019).
401

Про затвердження Положення про міжвідомчу комісію з питань установлення фактів отримання особами поранень чи
інших ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення
антитерористичної операції: Наказ Міністерства соціальної політики України від 25.09.2018 № 1411. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/z1186-18?lang=ru (дата звернення: 13.09.2019).
402

403

Інтерв’ю EUCCI-12 від 01.08.2018; EUCCI-13 від 01.08.2018; EUCCI-10 від 01.08.2018.

404

Інтерв’ю EUCCI-13 від 01.08.2018.

Громадское. Репортаж из села Широкино – единственного в серой зоне, куда не могут вернуться жители: видео на
YouTube-канале общественного телевидения. 17.11.2017. URL: https://www.youtube.com/watch?v=MOLyH4zBUFY (дата
обращения: 10.09.2019).
405

406

Інтерв’ю EUCCI-12 від 01.08.2018.
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визначена як «Загальне захворювання» і не вказано,
що він отримав поранення внаслідок обстрілу: «[…]
мене не влаштовує, що в пенсійному посвідченні моєму зазначено, що "за загальним захворюванням".
Тобто ніде не відображено, що це не по моїй дурості
сталось, що це не ДТП і не нещасний випадок407». Така
ситуація була поширеною практикою до прийняття змін
у законодавстві, і механізму для визнання таких осіб
постраждалими внаслідок війни не існувало.
Двоє з трьох опитаних отримали статус особи з інвалідністю та відповідні соціальні виплати, однак реабілітаційні послуги їм не надавались. Отримані виплати
занадто малі, щоб їх вистачало на лікування, тому вони
були змушені звертатися до небайдужих людей та до
благодійних фондів для отримання коштів на медичну
допомогу.
Часто отримання статусу особи з інвалідністю пов’язане з довгою бюрократичною процедурою. Один із
постраждалих, який не отримав статусу особи з інвалідністю, стверджує, що на ліки витрачає всю пенсію,
але проходити процедуру для підтвердження не бажає,
бо вважає її довгою та складною: «Не можу я вже боротися, я збираюсь, чесно говоря, померти»408.
Згідно зі свідченнями респондентів, отримані поранення через бойові дії суттєво вплинули на їхній теперішній
стан здоров’я. Респондент, до якого застосовували
катування під час незаконного утримання, зазначав,
що після затримання та катувань його здоров’я погіршилось, зокрема підвищився тиск409. Один з опитаних
широкинців розповідав, що після отриманої під час
обстрілів контузії його слух сильно погіршився410.

«Я, ото, два тижні посидів там […] і на нервовому ґрунті
ноги відмовили […] Вони мліють і до сих пір ось, я
ледве ходив. Потім, ото, трішки почав ходити. У мене
зараз ноги вже відмовили після ось цього підвального
життя»417.
«[…] чоловік інсульт раз переніс, інсульт два переніс.
Ось це мені труднощі […] У нього один інсульт був
до цього. А другий інсульт у 2016 році. Той, а цей ще
м’язовий інсульт. Це важко... Зараз, звичайно, його
здоров’я похитнулося. Ліва рука в нього ніяка. Права
рука теж. Він потребує постійного догляду»418.
«Зараз і то: щось впало – смикаєшся. А тоді, пам’ятаю,
після цього вночі почалася гроза. Блискавка... Я як зірвалася, всіх підняла на ноги: обстріл! Ось, розумієте?
Таке відчуття, ось ця блискавка – як ніби стріляють»419.
Бойові дії в Широкиному призвели до підвищення рівня смертності переселенців унаслідок захворювань,
пов’язаних із пережитими подіями. Активіст ГО «Врятування Широкине» Олександр Пилипенко під час
спілкування із журналістами у 2017 році зазначив, що
йому відомо про 70 померлих широкинців віком від 45
до 70 років, які проживали після виселення в Маріуполі. За його словами, ці люди пережили сильний стрес,
а головною причиною смертей стали серцево-судинні
захворювання (зокрема інсульти та інфаркти)420.
Психологічні та фізичні наслідки збройного конфлікту
відчувають на собі й пенсіонери, які змушені постійно боротися за своє право на отримання пенсії. Відсутність пенсії та проблеми з її виплатами позбавили

Окремо слід згадати про широкинців, які не зазнали
безпосередніх поранень, але втратили здоров’я або
страждають через посттравматичні стресові розлади. Частина респондентів стверджують, що пережиті
події та невідоме майбутнє спровокували оніміння ніг
через переховування в підвалах411, діабет412, проблеми
з тиском413, інсульти414, тривожні сни415, а також панічні
розлади через голосні звуки416:

407

Там само.

408

Інтерв’ю EUCCI-13 від 01.08.2018.

409

Інтерв’ю EUCCI-25 від 16.01.2019.

410

Інтерв’ю EUCCI-17 від 15.01.2019.

411

Інтерв’ю ЕUCCI-16 від 15.01.2019.

412

Інтерв’ю EUCCI-2 від 30.05.2018.

413

Інтерв’ю EUCCI-9 від 01.08.2018.

414

Інтерв’ю EUCCI-17 від 15.01.2019.

415

Там само.

416

Інтерв’ю EUCCI-7 від 01.08.2018; EUCCI-8 від 31.07.2018.

417

Інтерв’ю EUCCI-16 від 15.01.2019.

418

Інтерв’ю EUCCI-17 від 15.01.2019.

419

Інтерв’ю EUCCI-7 від 01.08.2018.

Відео: широкинці
переховуються від
обстрілів у підвалах
власних будинків,
лютий 2015 року

После стресса из-за боевых действий умерло 70 жителей Широкино, – активист / Региональный портал Донбасса
«Донецкие новости». 11.10.2017. URL: https://dnews.dn.ua/news/651588 (дата обращения: 13.09.2019).
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можливості вилікувати ногу одного з опитаних Центром
чоловіків, якому потрібні кошти на придбання ліків421.
Інша постраждала похилого віку, яка мала проблеми
з виплатою пенсії, є незрячою, а під час обстрілів Широкиного зламала шийку бедра і тепер пересувається
на милицях422. Жінка не отримала інвалідність, лише лікарський висновок із діагнозом «осколковий перелом
лівого стегна зі зміщенням», і лише допомога доньки
дозволяла їй купувати необхідні ліки.
Важко також доводиться пенсіонерам, які отримують
пенсію, але її не вистачає, аби забезпечити себе необхідними ліками. Колишня мешканка села розповідала,
що лише за допомоги благодійних організацій вони
можуть придбати необхідні медикаменти. Проте, коли
в її чоловіка почались зубні болі, він не мав коштів на
лікування в стоматолога, і через безвихідь та біль сам
вирвав їх плоскогубцями: «Ну в нього вже видно…
парадантоз пішов. Уже начали шататься, боліти. Він
не міг ні їсти нічого. Вони шатаються... І він їх повиривав… Я прийшла і упала... А він запух увесь. Ану-ка
сколько вирвать. А він говорить: "Вони боліли так,
шо я не знав, шо дєлать". Так я широкинцям казала:
"Єслі кому нада – приходьте, пожалуста, безплатно.
Дєд сдєлає всьо"»423.
Більшість опитаних респондентів стверджують, що
витрачають усі кошти на оренду житла, комунальні
послуги та продукти першої необхідності, а медичну
допомогу та засоби на лікування отримують від міжнародних та благодійних організацій, а також родичів.
Поступово кількість програм міжнародної гуманітарної
допомоги скорочується, і це хвилює колишніх широкинців.
Щодо психологічної допомоги, її постраждалим мають
надавати центри соціально-психологічної допомоги,
що працюють із людьми, які перебувають у складному життєвому становищі через збройний конфлікт та
з інших причин424.
Національний механізм, який надавав би допомогу
постраждалим під час конфлікту цивільним особам,
відсутній. Його створення є необхідним. Зокрема, широкинці потребують різноманітних форм підтримки
у вигляді придбання необхідних лікарських засобів,
забезпечення програм медичної та психологічної допомоги й реабілітації. Сьогодні держава забезпечує
лише безоплатність первинної медичної допомоги
після отримання поранення, але подальші системні
проблеми зі здоров’ям постраждалих широкинців вона
не вирішує.
421

Інтерв’ю EUCCI-19 від 16.01.2019.

422

Інтерв’ю EUCCI-18 від 16.01.2019.

423

Інтерв’ю EUCCI-20 від 16.01.2019.

4.3. Проблеми соціальної
адаптації
Звичне життя більшості широкинців змінилося назавжди. Частина жителів Широкиного переїхала на
підконтрольну Уряду України територію, інша – на тимчасово окуповані території. За свідченнями опитаних
працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді Маріупольської міської ради, у 2015 році
близько 900 широкинців переїхали до міста Маріуполь
та зареєструвались як ВПО425. Вибір місця проживання (на тимчасово окупованій чи підконтрольній Уряду
України території) був обумовлений низкою чинників,
серед яких: пошук кращих умов проживання, можливість фінансово забезпечити себе та родину, місце
проживання родичів, а також ідеологічні переконання.
Окремі опитані особи перебувають у пригніченому
стані через відсутність власного дому та погане матеріальне становище. Більшість опитаних вважають,
що держава недостатньо їх підтримує, а суспільство
з нерозумінням ставиться до їхніх проблем.
Серед базових чинників, які впливають на соціальну
адаптацію широкинців, є відсутність власного житла. Проблема із житловим забезпеченням переселенців досі залишається невирішеною. Сьогодні відсутня
окрема загальнодержавна програма для переселенців,
яка б сприяла придбанню житла.
ЗУ «Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб» встановлює, що ВПО мають право на
забезпечення органами державної влади та суб’єктами приватного права можливості безоплатного тимчасового проживання протягом 6 місяців із моменту
взяття на облік ВПО в разі сплати особою вартості
комунальних послуг426. Однак порядок отримання в користування житла не встановлений, тому на місцях переселенцям часто відмовляють у житлі (стверджувано
через його відсутність).
Опитані працівники центрів соціальних служб стверджують, що після евакуації в 2015 році окремим жителям Широкиного надали в тимчасове користування
житло, у якому вони мешкали протягом 2 місяців. Одна
з опитаних Центром жінок підтвердила факти надання
соціального житла широкинцям: «І розселили людей.…
Ось тут, у колишньому садку. Ну, кому відразу зовсім
уже не було куди»427.
Частина широкинців, які виїхали на тимчасово окуповані території, проживають у пансіонаті в смт Сєдове

Про затвердження типових положень про заклади соціальної підтримки сімей, дітей та молоді: Постанова КМУ від
04.10.2017 № 741. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/741-2017-%D0%BF (дата звернення: 13.09.2019).
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Інтерв’ю EUCCI-33 від 07.06.2019.

Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: Закон України від 20.10.2014 № 1706-VII. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18 (дата звернення: 13.09.2019).
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Інтерв’ю EUCCI-32 від 07.06.2019.
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Новоазовського району. Пансіонат виділили як житло
гуртожиткового типу для колишніх жителів Широкиного428.
У Маріуполі деякі опитані Центром респонденти орендують житло, а інші проживають у родичів чи друзів.
У важкому становищі перебувають пенсіонери, оскільки
в окремих випадках пенсії не вистачає для оренди житла
та сплати комунальних послуг. У березні 2016 року один
з українських телеканалів показав сюжет, у якому чотири жінки похилого віку із Широкиного розповідають про
те, як вони спільно орендують квартиру в Маріуполі,
щоб забезпечити себе місцем проживання429.
Серед пов’язаних із житлом проблем широкинці виділили високу вартість оренди житла та вартість комунальних послуг, яка має тенденцію до зростання.
Особливе занепокоєння викликають великі суми оплат
за опалення помешкань у зимовий період, які є непомірно високими і взимку стають основною статтею
витрат для пенсіонерів.
Літній мешканець села так описує ситуацію: «Квартплата була 76, зараз – 180 гривень. Усе дорожчає. А
пенсії? І як жити? [...] так ось виживаю. Дали допомогу
[благодійні організації]… і миючі, і макарони. Хоч на
це гроші не витрачаю. Масло дали. Їсти можна. Ну а
далі? Але за квартиру все одно платити треба. А тут
ще й нога підводить»430.
У Маріуполі, де сьогодні проживає більшість широкинців, побудовано та відремонтовано вже два об’єкти
соціального житла, які видаються в тимчасове користування ВПО431. Проте авторам звіту нічого не відомо
про заселення в такі об’єкти широкинців, за винятком
одного випадку, коли постраждалому надали квартиру.
Бойові дії в Широкиному призвели до втрати джерел
існування та роботи його мешканцями, що сприяло
раптовій бідності. Люди були змушені змінити роботу
або взагалі втратили можливість працювати, що погіршило їхній матеріальний стан.
Більшість широкинців, які все ж працевлаштувалися,
не знайшли роботу попереднього рівня з достатньою
заробітною платою для забезпечення мінімального
рівня проживання (орендна плата, одяг, харчування,
здоров’я тощо). Широкинці, які отримують пенсію,
стверджують, що вона занадто низька, щоб забезпечити навіть мінімальний рівень проживання.

428

Опитаний Центром житель села так описує свою ситуацію: «Я – на пенсії, дружина – на пенсії. ... Дві тисячі
пенсії. Дві чотириста – опалення в місяць…Соромно, звичайно, але субсидію дають. Хоча це низько. Я
вважаю, що я за своє життя заробив нормальну пенсію, щоб жити, а не принижуватися цієї субсидією.
А без неї я не можу. Без неї мені треба в квартиру
переходити або як ось ці, на картон, або в бараки
переходити»432.
Втрата джерел доходу по-різному вплинула на долі
широкинців. Колишня жителька Широкиного Тетяна
Подобна зазначала, що у випадках смертей широкинців родичі часто не мають достатньо коштів, щоб
організувати похорон, а частина померлих узагалі не
мали близьких людей, які б змогли їх поховати.
Збройний конфлікт на Сході України значно загострив
проблеми, пов’язані з порушенням прав людини, зокрема з торгівлею людьми. Зловмисники користуються
атмосферою беззаконня, а також складним становищем цивільних осіб, які стикаються із життєвими
труднощами. Проблема торгівлі людьми в контексті
пошуку роботи за кордоном є особливо актуальною
для переселенців. Переселенці, зокрема й широкинці,
є особливо вразливою групою, оскільки перебувають у скрутному матеріальному становищі та не мають власного житла. Це призводить до випадків, коли
люди під тягарем обставин погоджуються на сумнівні
пропозиції й можуть стати жертвами торгівлі людьми.
Унаслідок матеріальної скрути опитана Центром Наталія Логозинська разом із чоловіком позичила гроші
та поїхала на заробітки до Австрії. В іноземній країні
вони потрапили на роботу, де платня не відповідала
характеру та інтенсивності праці, а роботодавець чинив психологічний тиск, змушуючи надмірно та важко
працювати; часом вдавався до фізичного насильства.
Під час проведення інтерв’ю жінка поділилась своїми
переживаннями: «Якби не війна, ми б ніколи не виїжджали до Австрії. Ми жили нормально, був свій бізнес:
у мене, у чоловіка... Діти росли, вчилися… нормальна
сім’я […] мене Австрія дуже поламала, …поламала
психологічно. Австрія мене поламала фізично, у мене
здоров’я дуже погіршилось, у чоловіка теж. І зараз ці
наслідки ми відчуваємо і будемо вже, напевно, завжди
відчувати»433.

Інтерв’ю EUCCI-34 від 05.06.2019.

Телеканал TV5. На протяжении прошлого года за село Широкино шли ожесточенные бои: видео на YouTube-канале
телеканала. 09.03.2016. URL: https://www.youtube.com/watch?v=fheEL7JP8mk (дата обращения: 11.09.2019).
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Інтерв’ю EUCCI-19 від 16.01.2019.

Показали, но не поселили! В Мариуполе открыли дом для переселенцев, – фото, видео / 0629.com.ua – Сайт города
Мариуполя. 31.08.2018. URL: https://www.0629.com.ua/news/2143147/pokazali-no-ne-poselili-v-mariupole-otkryli-dom-dlapereselencev-foto-video (дата звернення: 13.09.2019); У Маріуполі відкрили перший в Україні соцгуртожиток за кошти
Євросоюза (фото) / Depo.Донбас. 02.06.2017. URL: https://dn.depo.ua/ukr/mariupol/u-mariupoli-vidkrili-pershiy-v-ukrayinisocgurtozhitok-za-koshti-yevrosoyuza-foto-20170602582644 (дата звернення: 13.09.2019).
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Інтерв’ю EUCCI-2 від 30.05.2018.
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Інтерв’ю EUCCI-36 від 05.06.2019.
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Діяльність українських органів державної влади залишається головним компонентом у питанні розв’язання проблем широкинців. Однак дослідження виявило
брак та неефективність інституційних механізмів та програм, спрямованих на захист цивільних
осіб і надання компенсації постраждалим. Опитані респонденти стверджують, що органи державної влади не
створили необхідних програм допомоги постраждалим
від бойових дій у Широкиному, зокрема у випадках,
коли дії комбатантів спричинили руйнування, поранення та загибель близьких.
Однією з відомих створених ініціатив є видача «довідок
про знищення», які видають місцеві органи влади, та
випадки, коли ЦВС ЗСУ реагує на потреби постраждалих, здійснюючи фотофіксацію зруйнованого майна
та подекуди вивіз вцілілого майна. Проте представники
ЦВС ЗСУ не мають доступу до всіх вулиць у Широкиному через розташовані там міни. Через це частина
широкинців позбавлена можливості зафіксувати стан
свого майна, а відтак і перспективи в майбутньому
отримати компенсацію за його руйнування (див. підрозділ 3.7 «Руйнування житла та об’єктів соціальної
інфраструктури»).
Державна політика повинна забезпечити компенсацію
за завдану військовими операціями шкоду та передбачити виділення фінансування всім установам, причетним до її реалізації.
Невисокий рівень соціальної інтегрованості широкинців також проявляється через стверджуване
упереджене ставлення до них жителів Маріуполя.
Широкинці нарікають на складні процедури отримання соціальних виплат та дискримінаційне ставлення
адміністративного персоналу та жителів Маріуполя.
Неодноразово широкинці розповідали про випадки
дискримінації й недружнього ставлення з боку окремих
жителів Маріуполя, які давали зрозуміти, що їм не раді
в новому місці проживання, звинувачували широкинців
у спричиненні війни, небажанні працювати чи воювати
за батьківщину, зловживанні наданими пільгами434.
«І як почнуть ото: “Оці переселенці. Як вони нам надоєли! Через них оце тут” [...] Я раз не видержала, кажу:
“Женщина, я б оце, якби ви на моєму місці були, шоб
оце ви прийшли до хати – ні хати, ні в хаті нічого нема”.
За шо ви нас винуватите? Я сидю, кажу, в очереді так,
як і всі, плачу», – згадує одна з літніх мешканок села435.

Інша її односельчанка описує ситуацію так: «“Вам харашо, вам оказують помощь, от це через вас у нас
у Маріуполі все дороге, все подорожало. Ето із-за
вас”. Я говорю: “Давайте поміняємся. Ви візьміть мої
льготи, а мені віддайте вашу хату”. І попробуйте жить
у чужой хатє, і взнаєте. Хазяйка приходить через день,
каждий день і провіряє, чи все на місці, чи так ми себе
ведемо. От я, говорю, попробуєте на старості літ…
А на старості літ от це все слухать, і ти сам уже, ти не
в состоянії сдєлать…»436.
Незважаючи на наявність стереотипів та упередженого
ставлення до широкинців, певні зусилля щодо інтеграції в нову громаду вимагалися також і з боку
широкинців. Далеко не всі ВПО (у силу віку чи психологічних чинників) були готові відмовитися від патерналістських настроїв та зайняти проактивну позицію в
пошуку нових джерел фінансового забезпечення своєї
родини. Сильна локальна ідентичність широкинців (та,
часом, протиставлення себе маріупольцям як іншій
спільноті)437 не завжди сприяє їхній успішній інтеграції
до нової міської громади.
Опитані Центром експерти, які мають значний досвід
роботи із ВПО, розповідали про часткове небажання
широкинців інтегруватись у нову громаду438. Жителька міста Маріуполь, залучена до програм надання
гуманітарної допомоги на півдні Донецької області,
стверджувала, що інколи запропонована допомога
не приймалась, тому що її вважали нещирою: «[...] я
розумію, що там потрібно з великою повагою ставитися до ідентичності, яку люди самі для себе обрали,
і на цьому будувати діалог. Ось якраз Широкине – це
була дуже яскрава демонстрація такої ось їхньої ідентичності, коли ми їх активно втягували в Маріуполь.
Ось нам завжди здавалося, що ми їх усіма благами
там задобрюємо, а насправді вони нам не довіряли,
зневажали і так далі [...]»439.
Найуспішніше інтегрувалися в нові громади широкинці
з проактивною позицією, які орієнтовані на вирішення
проблем власними зусиллями. Незважаючи на пережиті незгоди, колишня жителька Широкиного Наталія
Логозинська знайшла фінансування для відкриття
нового бізнесу та пройшла навчання в одного засновника мережі фастфудів. Завдяки отриманому гранту від МОМ вона відкрила в Маріуполі кіоск із паніні,
а невдовзі – і бістро з більшим різноманіттям страв440.
Жінка бере активну участь у громадському житті та
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Інтерв’ю EUCCI-9 від 01.08.2018; EUCCI-20 від 16.01.2019; EUCCI-34 від 05.06.2019.
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Інтерв’ю EUCCI-9 від 01.08.2018.
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Інтерв’ю EUCCI-20 від 16.01.2019.

Широкино Shirokino. А Мариупольцы за войну???!!! видео на частном YouTube-канале. 03.07.2019. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=Cf20jTaptQU (дата обращения: 24.09.2019).
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Інтерв’ю EUCCI-38 від 14.08.2019; EUCCI-24 від 18.01.2019.
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Інтерв’ю EUCCI-24 від 18.01.2019.

Громадское. Малый бизнес переселенцев из Широкино: видео на YouTube-канале общественного телевидения.
19.11.2017. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Q3zD0zvLPjc (дата обращения: 11.09.2019).
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періодично ініціює різні соціальні заходи. Так, вона
ініціювала облаштування невеликого скверу разом із
мешканцями мікрорайону «Східний» у Маріуполі.
Інший широкинець теж знайшов можливість влаштуватись у новому житті, займаючись морським рибальством. Після вимушеного переїзду із Широкиного
Валерій Ніколаєв відновив у Маріуполі свій рибальський бізнес. Чоловік перевіз човни та спорядження,
а також створив нові робочі місця для переселенців,
з якими сьогодні разом працює441.
Українські стратегії щодо інтеграції ВПО не завжди
працюють ефективно, оскільки частина людей не зацікавлені рухатись уперед, ризикуючи стабільністю
виплат для переселенців, що самі собою забезпечують
життя на межі виживання. Зрештою система створює
патерналізм, блокуючи ініціативність та можливості
для саморозвитку.
Широкинці потребують різних форм підтримки, серед
яких надання соціальних та пенсійних виплат, матеріальна допомога для покриття витрат на медичну допомогу та продукти харчування, забезпечення житлом та
роботою, а також ефективні програми компенсації за
спричинену шкоду. Матеріальну підтримку широкинцям
надають деякі місцеві й міжнародні гуманітарні організації, однак вони не можуть забезпечити постійну та
всеохоплюючу допомогу. Основну відповідальність за
захист своїх громадян несе держава Україна.

4.4. Громадська діяльність
Ще на початковій стадії збройного конфлікту, до розгортання бойових дій у Широкиному, частина широкинців виявляла громадську активність і надавала допомогу переселенцям з інших населених пунктів Донбасу,
які потрапили під контроль самопроголошених республік442. Окремі широкинці забезпечували переселенців
безоплатним житлом, продуктами, коштами та речами
першої необхідності. Опитана Центром Віра Качура
описує ці події так: «Ми самі приймали переселенців,
Широкине приймало переселенців. З таким потоком
переселенців було вже більше, ніж самих жителів.
І ми поступалися місцями, просто-напросто, деякі,
знаю, наші жителі, поселяли в будинок, а самі спали
на вулиці. Тому що люди приїжджали, було таке, що
заїжджала в центр низка машин, і люди просто в капцях, на машинах, і вони говорили: "Тільки зупинився
обстріл, ми всі застрибнули, хто міг, і їхали світ за очі"
[...] Розповіді були дуже страшні… люди розповідали
такі речі… ми думали, що з нами такого не буде»443.
Після переїзду до Маріуполя з метою координації зусиль широкинці проводять регулярні збори, на яких
обговорюють новини, проблеми села, ведуть збір коштів для надання соціальної допомоги родинам хворих
та померлих, малозабезпеченим, спільно відзначають
релігійні та державні свята444. Кілька разів за останні
чотири роки широкинці проводили публічні заходи (мітинги), на яких озвучували свої проблеми445.

Фото 29. Мітинг широкинців у річницю вимушеної евакуації із села, м. Маріуполь, 2016 рік. Фото з приватного архіву
Тетяни Подобної
Маленький флот: Предприниматель из Широкино собрал бригаду рыбаков-переселенцев (фото) / Региональный портал
Донбасса «Донецкие новости». 27.04.2018. URL: https://dnews.dn.ua/news/674431 (дата обращения: 10.09.2019).
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Інтерв’ю EUCCI-1 від 29.05.2018; EUCCI-34 від 05.06.2019.
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Інтерв’ю EUCCI-41 від 29.05.2018.

444

Інтерв’ю EUCCI-3 від 31.05.2018.

Телеканал ТV7 Маріуполь.Митинг жителей Широкино. Год спустя: видео на YouTube-канале телеканала. 16.02.2016.
URL: https://www.youtube.com/watch?v=dToBVZ_KEQo (дата звернення: 22.09.2019).
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Знімок з екрану 22. Широкинці на зустрічі з міським головою Маріуполя Вадимом Бойченком, 2016 рік.
Джерело: YouTube-канал 0629.com.ua

15 жовтня 2015 року кілька широкинців зареєстрували
ГО «Врятування Широкине». У складі НУО близько
30 членів. Організація діє в Маріуполі, де проживає
основна частина широкинців. Однією з проблем, яка
перешкоджає ефективному функціонуванню організації, є відсутність власного приміщення та коштів для
покриття витрат на орендну плату за приміщення.
Широкинські активісти створили та підтримують шляхом краудфандінгу вебсайт громадської організації
http://shirokino.net/, а також знімають та викладають
відео на тематичному YouTube-каналі «Широкино
Shirokino». Відеоматеріали на YouTube-каналі описують проблеми цивільного населення села та пропонують переважно критичний погляд на дії українських
військових446.
Створення НУО дозволило жителям Широкиного колективно звертатися до державних та міжнародних
інституцій, ставити гострі питання, важливі для багатьох мешканців села. Так, об’єднані в громадську організацію, широкинці намагаються вирішити проблеми,
пов’язані із затримкою пенсійних та соціальних виплат,
доступом до свого житла в селі та розслідуванням
правоохоронними органами злочинів, скоєних під час
бойових дій.
Інколи через такі звернення широкинцям вдається
вирішити важливі для них питання. Наприклад, за
зверненням широкинців у квітні 2017 року ЦВС ОТУ

«Маріуполь» скоординував евакуацію архіву сільської
ради Широкиного, і документи архіву передали до Донецької обласної ВЦА у Волновасі447. Але здебільшого
члени організації не задоволені поступом у вирішення
їхніх проблем.
Зустрічі, обмін інформацією та взаємна підтримка є
важливою складовою роботи громадського активу
села. «У нас є громада широкинська. Ми щочетверга збираємося і всі новини обговорюємо […] наша
громада збереглася, тобто, ми всі так ... цілі-єдині.
Ми не розбрелися нікуди»448, – так описує дух взаємодії та відчуття спільноти серед широкинців Любов
Шевченко.
Незважаючи на проживання широкинців по різні боки
від лінії розмежування, значна їх частина продовжує
відчувати себе членами однієї громади та підтримувати взаємозв’язок. Одна з респонденток так описує
ці контакти: «Ми всі широкинці. Ми зустрічаємося,
обіймаємось, цілуємося, плачемо, ми одне одного
вітаємо, ми одне одному збираємо на похорони, на
народження дитини, тому що в нас цього немає. Помер хтось із того боку, – ми зібралися, передали гроші
туди. Пом’янули. Хтось помер на цій стороні – так
само […] Усе це відбувається, у нас немає того, що
ми вважаємо себе розділеними. Ми вважаємо себе
одним цілим. Як було, так і залишилося»449.

Широкино Shirokino. А Мариупольцы за войну???!!!: видео на частном YouTube-канале. 03.07.2019.URL: https://www.
youtube.com/watch?v=Cf20jTaptQU (дата обращения: 24.09.2019); Широкино Shirokino. Факт мародерства ВСУ в Широкино:
видео на частном YouTube-канале. 26.08.2019. URL: https://www.youtube.com/watch?v=D7U_e41I7DA (дата обращения:
24.09.2019); Широкино Shirokino. Широкино 15.02.2015: видео на частном YouTube-канале. 10.11.2018.URL: https://
www.youtube.com/watch?v=NQYH-1ivkJE (дата обращения: 22.09.2019); Широкино Shirokino. Принудительно вывезли
из Широкино: видео на частном YouTube-канале. 28.06.2018.URL: https://www.youtube.com/watch?v=2oGfkfJzPYs (дата
обращения: 22.09.2019).
446

З Широкиного евакуйовано документи архіву сільської ради, – ЦВС «Маріуполь» / ЦВС ЗСУ: вебсайт. 05.04.2017. URL:
https://cimic.com.ua/news/2017/04/05/11301 (дата звернення: 13.09.2019).
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Інтерв’ю EUCCI-42 від 15.01.2019.

449

Інтерв’ю EUCCI-1 від 29.05.2018.
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5. ШИРОКИНЕ
В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ВІЙНІ
З вересня 2014 року Широкине почали активно згадувати в російських та українських медіа, висвітлення подій у селі стало частиною інформаційної війни.
З метою дослідити, як ситуація в селі подавалася у
ЗМІ обома сторонами конфлікту, автори звіту проаналізували новинні телевізійні сюжети дев’яти впливових
українських та російських телеканалів.
Зокрема, були досліджені п’ять російських державних
та напівдержавних телеканалів («Россия-24», «Первый
канал», «НТВ», «Россия-1», RT), які транслювалися на
території України й відповідно представляли офіційну
політику окупаційної держави. В Україні немає впливових державних каналів, тому до моніторингу були
долучені впливові загальнонаціональні телеканали, які
належать провідним особам українського політикуму
та мають значне охоплення аудиторії («1+1», «5 канал»,
«Інтер», «UA: Перший»).
Моніторинг охопив усі відеосюжети вказаних телеканалів, у яких згадувалося Широкине, за період із
вересня 2014 року по червень 2019 року. Таким чином, предметом аналізу стали 362 сюжети російських
та 1 392 сюжети українських телеканалів (детальніше – див. у розділі «Методологія дослідження»). Надалі в розділі наведено цифри, які стосуються лише
проаналізованих сюжетів.
Крім згаданих телесюжетів, для написання розділу
були проаналізовані також інші найбільш відомі факти інформаційних маніпуляцій, пов’язаних із подіями
навколо с. Широкине.
У цілях дослідження, серед інших, аналізувалося висвітлення телеканалами таких тем:
● інтенсивність обстрілів села;
● невиконання воюючими сторонами Мінських угод
(«зрив перемир’я»);
● виведення НЗФ військ із села;
● застосування сторонами конфлікту важкого озброєння;
● обстріли житлових районів села;
● евакуація широкинців;
● загибель цивільних у Широкиному;
● загибель комбатантів у Широкиному;
● незаконні затримання та катування;

● розграбування майна мешканців села;
● мінна небезпека;
● припинення пенсійних виплат широкинцям.
Найбільш активно події в Широкиному висвітлювалися
в сюжетах російських телеканалів у вересні 2014 року,
березні 2015 року, квітні 2015 року та липні 2015 року.
Збільшення кількості повідомлень про Широкине в сюжетах українських телеканалів відбувалося у вересні
2014 року, лютому 2015 року, березні 2015 року та
липні 2015 року. Результати свідчать, що найбільша
кількість сюжетів виходила в ключові моменти воєнних
подій у Широкиному.
Теми, які найчастіше порушувалися в сюжетах, спільні
для обох сторін конфлікту. Більшість сюжетів російських та українських телеканалів, у яких згадувалося Широкине, присвячені інтенсивності обстрілів
села. У російських ЗМІ на цю тему вийшло 144 сюжети (39 % від загальної кількості), в українських – 883
(63 % від загальної кількості).
Обидві сторони конфлікту часто говорили в сюжетах
про зрив супротивником перемир’я (Мінських
угод). Російські ЗМІ випустили про це 112 сюжетів
(31 % від загальної кількості), українські – 291 сюжет
(20 % від загальної кількості).
Телеканали обох країн часто говорили про застосування супротивником важкого озброєння: 60
сюжетів у російських ЗМІ (16 % від загальної кількості)
та 488 сюжетів в українських ЗМІ (35 % від загальної
кількості).
Російські телеканали активно популяризували тему
виведення учасниками НЗФ військ із Широкиного. Цій темі був присвячений кожен четвертий
сюжет російських телеканалів, охоплених моніторингом
(разом – 90 сюжетів). Російські ЗМІ перетворили відведення НЗФ із Широкиного на своєрідну піар-акцію.
Виведення сил НЗФ із села в повідомленнях російських телеканалів подається як «жест доброї волі». У
сюжетах формується образ учасників НЗФ як миротворців, а відповідальність за вирішення ситуації на
Донбасі перекладається виключно на українську владу.
Уряд України представляється як такий, що нібито не
хоче миру на Донбасі, а тому будь-які переговори з
ним не принесуть результату450.

Киев целенаправленно срывает мирные инициативы, на которые Донецк идет в одностороннем порядке / Первый канал.
05.07.2015. URL: https://www.1tv.ru/news/2015-07-05/16039-kiev_tselenapravlenno_sryvaet_mirnye_initsiativy_na_kotorye_
donetsk_idyot_v_odnostoronnem_poryadke (дата обращения: 12.09.2019).
450
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Українські ЗМІ або не давали оцінок451 виведенню
учасниками НЗФ військ із Широкиного, або називали таке відведення «пасткою»452 та «обманом»453.
Яскравим прикладом маніпуляції темою порушення
супротивником перемир’я є фотографія «Перемир’я
в Широкиному», зроблена волонтером і радником Міністра оборони України Дмитром Муравським. 17 серпня 2016 року головний редактор інтернет-видання

«ЦЕНЗОР.нет» Юрій Бутусов опублікував на своїй
сторінці у «Фейсбук» фото Муравського із закликом
розтиражувати його454. Фотографія швидко поширилася соціальними мережами та ЗМІ як ілюстрація
перемир’я, яке існує лише формально. Ця та інші роботи волонтера викликали обурення українських та
іноземних професійних фотографів, які звинуватили
автора в постановчих фото455. Сам же автор наполягав
на їхній правдивості456.

Фото 30. Скандальне фото, 2016 рік. Джерело: сторінка Facebook Дмитра Муравського
Бойовики покинули #Широкине: Хто спостерігатиме за дотриманням режиму тиші? / 5 канал: відео на YouTube-каналі
телеканалу. 04.07.2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=8V-lOUHdMKA (дата звернення: 12.09.2019).
451

Добровольчі батальйони вважають пасткою вихід бойовиків з Широкине / ТСН. 12.07.2015. URL: https://tsn.ua/video/
video-novini/dobrovolchi-batalyoni-vvazhayut-pastkoyu-vidhid-boyovikiv-vid-shirokinogo.html (дата звернення: 12.09.2019).
452

Армія Росії під Широкино проводить ротацію / Подробности: вебсайт новинної телевізійної програми телеканалу «Інтер».
15.07.2015. URL: https://podrobnosti.ua/2047339-armija-rossii-pod-shirokino-provodit-rotatsiju-video.html (дата обращения:
12.09.2019).
453

Юрий Бутусов. Впечатляющая фотография, на мой взгляд «Перемирие в Широкино». 4 июня 2016 года один из лучших
отечественных фотографов Дмитрий Юрьевич Муравский, офицер департамента прессы Минобороны, отмечал свой день
рождения оригинальным образом – работал в поселке Широкино под Мариуполем, который находится на самой передовой: обновление статуса Facebook-страницы. 16.08.2016. URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=13051143128
62195&set=a.479663955407239&type=3&theater (дата обращения: 11.09.2019).
454

Ukraińcy sfabrykowali dramatyczne zdjęcia z Donbasu? / Kresy.pl. 16.08.2016. URL: https://kresy.pl/wydarzenia/ukraincysfabrykowali-dramatyczne-zdjecia-z-donbasu-foto/ (last accessed: 12.09.2019); Was this Ukrainian combat photo staged?Soldiers
and photographers think so / The Washington Post. 26.08.2016. URL: https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/
wp/2016/08/26/was-this-combat-photo-staged-soldiers-and-photographers-think-so/?postshare=9951472240476208 (last
accessed: 12.09.2019); Чому від одного постановочного фото можна докотитися до «розіп’ятих хлопчиків» / Depo.ua.
24.08.2016. URL: https://www.depo.ua/ukr/war/istoriya-skandalu-navkolo-odnogo-foto-23082016150000 (дата звернення:
12.09.2019); «Міна інформаційної дії». Чим шкодять Україні постановочні фото з передової / Громадське. 28.08.2016.
URL: https://hromadske.ua/posts/mina-informatsiinoi-dii-chym-shkodiat-ukraini-postanovochni-foto-z-peredovo (дата звернення:
12.09.2019); Maks Levin. Мова йде про ефектні фотографії Дмитра Муравського, радника Міністра Оборони, волонтера, які
днями поширив Юрій Бутусов, позиціонуючи їх як документальні кадри з передової: оновлення статусу Facebook-сторінки.
22.08.2016. URL: https://www.facebook.com/levin.maks/posts/10207928318338862 (дата звернення: 11.09.2019).
455

Міна прилетіла в той момент, коли я натискав на спуск камери – автор фото «Перемир’я в Широкині» / Радіо «Свобода».
22.08.2016. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/27937620.html (дата звернення: 12.09.2019); «Міна інформаційної дії».
Чим шкодять Україні постановочні фото з передової / Громадське. 28.08.2016. URL: https://hromadske.ua/posts/minainformatsiinoi-dii-chym-shkodiat-ukraini-postanovochni-foto-z-peredovo (дата звернення: 12.09.2019).
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28 серпня 2016 року Дмитра Муравського було звільнено з посади радника Міністра оборони України
через резонанс, який викликали його фотографії457.
У МОУ зазначили, що не позиціювали світлини як фото
реальних бойових дій та не заявляли про це офіційно.
Проблеми цивільного населення (доступ до води,
наявність продовольства, переховування від обстрілів
у необладнаних приміщеннях тощо) в Широкиному як
українські, так і російські ЗМІ практично не висвітлювали. З 362 сюжетів про Широкине, які вийшли на
російських телеканалах, лише 6 присвячені проблемам
цивільних жителів (1,6 % від загальної кількості). З
1 392 сюжетів українських телеканалів 24 присвячені
проблемам цивільних мешканців Широкиного (1,7 %
від загальної кількості).
Проблематика обстрілів житлових районів села
досліджуваними ЗМІ висвітлювалася з елементами
маніпуляцій. Обстрілам житлових кварталів та руйнуванню села в російських медіа присвячено 30 сюжетів,
в українських – 79.
У вересні 2014 року в російських ЗМІ почали говорити
про те, що учасники НЗФ закріплюються в Широкиному та на підступах до Маріуполя. Водночас у сюжетах
зазначали, що жоден будинок у селі не пошкоджено,
адже учасники НЗФ під час наступу використовують
винятково стрілецьку зброю458. Зазначені повідомлення не відповідали дійсності (див. підрозділ 3.7 «Руйнування житла та об’єктів соціальної інфраструктури»).
Надалі в російських ЗМІ або не називали винних у руйнуванні села459, або звинувачували лише українських
військових460.
«З останнього нашого відвідування село не впізнати – село зруйновано артилерією. Тут, якщо 10 % будинків цілих лишилось, то добре. Утриматися тут, біля

моря – остання надія батальйону "Азов" […] Позиції
противника на висоті – зверху українські військові,
як говорять, "накидують"», – так описується ситуація
в селі в одному із сюжетів російського телеканалу461.
Українські ЗМІ, порушуючи тему руйнування села, так
само або не називали винних у руйнуваннях, або звинувачували виключно учасників НЗФ.
«Колись широко відомий у Донецькій області азовський курорт Широкине нагадує селище-кладовище.
Більшість будинків розтрощені, місцевих жителів взагалі немає. Усюди лише понівечені війною вулиці», –
ідеться в одному із сюжетів462.
«Селище Широкине, колишній курорт на Азові, перетворено російськими окупантами на звалище руїн.
І ледь не щодня його добивають ворожі міномети», –
зазначають в іншому463.
Насправді бойові дії велися безпосередньо в селі,
і до руйнувань житлових споруд були причетні обидві
сторони конфлікту (див. підрозділи 3.5 «Загибель та
поранення цивільних осіб унаслідок артилерійських
обстрілів» та 3.7 «Руйнування житла та об’єктів соціальної інфраструктури»).
Порушуючи тему страждань цивільних мешканців Широкиного від обстрілів, російські ЗМІ взагалі не згадували про евакуацію. В українських ЗМІ евакуації
присвячено дев’ять телевізійних сюжетів. Дії бійців
батальйону «Азов», які проводили евакуацію, показувалися в телесюжетах позитивно464.
Як українські, так і російські ЗМІ зрідка порушували
тему загибелі цивільних у Широкиному. В українських ЗМІ вийшло дев’ять сюжетів, у яких говорили
про смерті мирних мешканців у Широкиному, у російських – три. У сюжетах російського телебачення
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Денис Пушилин: Широкино фактически уничтожено вооруженными силами Украины / Вести. 06.07.2015. URL: https://
www.vesti.ru/videos/show/vid/650044/#/video/https%3A%2F%2Fplayer.vgtrk.com%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1236743%2
Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D650044 (дата
обращения: 12.09.2019).
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в смерті цивільних звинувачували українську сторону465. У той час як українські ЗМІ винних не називали
і згадували про смерті побіжно466.
Водночас в українських ЗМІ порівняно часто говорили
про загибель українських військових у Широкиному (49 сюжетів). Становище армії, проблематика втрат є важливою для українського суспільства,
і українські ЗМІ активно висвітлювали перебіг воєнних
дій у Широкиному, умови перебування бійців на позиціях, говорили про поранених та загиблих українських
військових. Інформація про військові втрати доступна
в офіційних джерелах, що спрощує журналістам підготовку відповідних матеріалів. Водночас це не виправдовує низького інтересу та неуваги до теми загибелі
цивільних.
Російські ЗМІ не висвітлювали загибель учасників
НЗФ у Широкиному, але говорили про загибель
українських військових. Російські телеканали намагалися дегуманізувати українську сторону, зокрема
маніпулюючи позивним «Сатана» загиблого в Широкиному Георгія Джанілідзе, добровольця грузинського
походження. «Невизнаний український Патріарх Філарет навіть посмертно нагородив "Сатану". Звучить
дико, але для сьогоднішньої України – нічого дивного», – такими коментарями супроводжувало сюжет про
похорони бійця одне із проаналізованих російських
ЗМІ467. Показово, що за весь час протистояння навколо Широкиного це були єдині сюжети в російських ЗМІ
про загиблих українських військових у боях за село.
Українські ЗМІ повідомляли про кількість загиблих
учасників НЗФ у Широкиному за день боїв468, а також, що учасники НЗФ здійснють наступ під приводом
евакуації своїх загиблих469.

Тема незаконних затримань та катувань цивільних
осіб із числа місцевого населення в українських ЗМІ
висвітлена не була (див. підрозділ 3.4 «Свавільні затримання. Катування та жорстоке поводження»). Російським
телебаченням цій темі було присвячено три сюжети.
На тему розграбування села в російських телеканалів вийшло три сюжети. Російські ЗМІ в розграбуванні звинувачують українських військових. В одному
із сюжетів зазначається, що розграбування почалися
після виведення комбатантів НЗФ470, що не відповідає
дійсності, адже помешкання почали грабувати раніше
(див. підрозділ 3.8 «Розграбування майна»).
В українських ЗМІ вийшло п’ять сюжетів, у яких порушувалася тема розграбування. Українські журналісти
звинувачують у цих злочинах учасників НЗФ, хоча до
таких порушень причетні обидві сторони (див. підрозділ 3.8 «Розграбування майна»), а також самих широкинців, які розбирали підбиту техніку на металобрухт471.
На тему мінної небезпеки села в українських ЗМІ
вийшло 49 сюжетів, у російських – 3.
Водночас на російських телеканалах вийшло 20 сюжетів про підрив на розтяжці в Широкиному російського
журналіста Андрія Луньова у квітні 2015 року.
Поранення працівника російського телеканалу «Звезда», який курирує Міноборони РФ, стало предметом
інформаційних маніпуляцій у російських ЗМІ. У день
свого поранення, перебуваючи в зоні бойових дій, журналіст Андрій Луньов не носив бронежилет і каску,
а саме поранення отримав, відійшовши на узбіччя дороги в зоні села, контрольованій НЗФ, де і підірвався
на розтяжці. Вибух боєприпасу, на якому підірвався

Наблюдатели ОБСЕ осмотрели место гибели водителя гражданского автомобиля у поселка Широкино / Первый
канал. 30.03.2015. URL: https://www.1tv.ru/news/2015-03-30/22256-nablyudateli_obse_osmotreli_mesto_gibeli_voditelya_
grazhdanskogo_avtomobilya_u_poselka_shirokino (дата обращения: 12.09.2019); В результате ночных обстрелов в Донецке
и Широкино погибли два мирных жителя / «Первый канал». 30.04.2015. URL: https://www.1tv.ru/news/2015-04-30/24354-v_
rezultate_nochnyh_obstrelov_v_donetske_i_shirokino_pogibli_dva_mirnyh_zhitelya (дата обращения: 12.09.2019); В районе
Донецка зафиксированы ожесточенные бои / Вести. 13.04.2015. URL: https://www.vesti.ru/videos/show/vid/641916/# (дата
обращения: 12.09.2019).
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5 канал. Терористи обстрілюють #Широкине забороненою зброєю: відео на YouTube-каналі телеканалу. 22.02.2015.
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Шахтерский Майдан не достучался до власти / Вести. 26.04.2015. URL: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2534713#
(дата обращения: 12.09.2019); Яценюк продолжает борьбу с георгиевской ленточкой на Украине / Вести. 25.04.2015.
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Минобороны ДНР озвучило план отвода военной техники от линии соприкосновения / НТВ. 19.07.2015. URL: https://
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журналіст, спровокував взаємну перестрілку сторін472.
Натомість у телевізійних сюжетах російських ЗМІ заявляли, що українська сторона розпочала обстріл, аби
перешкодити вивезенню пораненого473.

американських танків (т. зв. третьої сили)476. У частині
сюжетів російські пропагандисти говорять про участь
на боці українських сил «Блеквотер» – приватної військової компанії із США477.

Досліджувані телеканали не висвітлювали проблему
з припиненням пенсійних виплат широкинцям
після евакуації (див. підрозділ 4.1 «Пенсії та соціальні виплати»). Водночас українські телеканали говорили
про проблеми з пенсійними виплатами на початку боїв
за село – у вересні 2014 року вийшло п’ять сюжетів
на цю тему.

«ОБСЄ говорить навіть про появу на фронті якоїсь
"третьої сили", що стріляє і провокує продовження війни. Таємничо. Хоча – і це секрет Полішинеля – якраз
у районі Широкиного діє батальйон шалених фашистів
"Азов". Іноді вони ставлять на свою бронетехніку відразу три прапори: України, "Правого сектора" і Сполучених Штатів Америки. Таке навіть якось ніяково
і коментувати. І так все ясно», – заявив в одному із
сюжетів російський журналіст Дмитро Кисельов478.

З лютого 2015 року в російських ЗМІ починає активно
висвітлюватися тема залучення іноземних держав
до боїв за Широкине. Із цією метою використовують узятого в полон у Широкиному бійця батальйону
«Азов» Євгенія Чуднєцова. У примусовому інтерв’ю
полонений говорить про іноземну зброю, а також
інструкторів, які начебто приїхали в Україну з країн
ближнього і далекого зарубіжжя: грузини, шведи та
громадяни США474. Водночас у ході моніторингу зафіксовано, що з українського боку в боях за Широкине
брали участь громадяни Росії, по одному громадянину
Швеції, Грузії, а також громадянин США, який отримав
офіційний український військовий квиток (див. підрозділ 3.12 «Участь іноземців у воєнних діях на території
села Широкине»). Після звільнення Чуднєцов заявив,
що його змушували давати неправдиві свідчення перед
камерою, погрожуючи розправою рідним, які живуть
на тимчасово окупованій території475.
У березні-квітні 2015 року з’являються сюжети зі
згадками про вигадану присутність у Широкиному
472

Використання інтриги є одним з яскравих ознак пропаганди. Російський політолог та медіа-експерт Володимир Соловей зазначає, що медіа використовують
натяки й інтригу для того, щоб підштовхнути людину до
певних висновків. Перевага такого методу в тому, що
людина буде дорожити такими думками та висновками, вважаючи їх за власні. Крім того, інформація, яка
викликає відчуття «обізнаності», знання того, що відомо
небагатьом, більше зацікавлює людей479.
У травні 2015 року до наративу про «третю силу»
в Широкиному додалася теза про те, що в селі з українського боку воюють ісламісти480. У «Білій книзі
спеціальних інформаційних операцій проти України
2014–2018» Міністерства інформаційної політики
України зазначається, що з 2013 року у РФ активно
просувають в інформаційний простір міф про зв’язок
України та ІДІЛ, адже в державах розвиненої демократії ІДІЛ розцінюється як безумовне зло, джере-

Інтерв’ю EUCCI-37 від 16.08.2019.
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ло загроз і небезпеки для всього людства. У квітні
2015 року в Росії розпочали другу хвилю інформаційних атак проти України на зазначену тему. Використовуючи факт участі в боях за село бійців батальйону
імені Джохара Дудаєва481, російські ЗМІ нав’язували думку про зв’язок цього військового підрозділу
з ІДІЛ482.
Не менш важливим є інший випадок. 2 травня 2018 року
поблизу Широкиного під час обстрілу зник український
військовий Віталій Чміль. Пресцентр ООС повідомив,
що боєць, імовірно, перейшов на інший бік. У пресслужбі 36-ї окремої бригади морської піхоти припустили, що їхнього військовослужбовця взяли в полон483.
Згодом на медіа-ресурсах т. зв. ДНР опублікували
низку відео, де військовий розповідав про відсутність
російської техніки на стороні НЗФ і стверджував, що
в Широкиному на українському боці воюють громадяни Британії484. Також він звинувачував українських
військових у цілеспрямованому обстрілі дітей у Широкиному, хоча в цей період у селі вже не було жодної
цивільної особи (див. підрозділ 2.2. «Воєнні дії в селі
із 24 серпня 2014 року по 9 лютого 2015 року»).
Тези про присутність на українському боці іноземців
та про нібито причетність українських військових до
смертей дітей були висвітлені в російських ЗМІ, але
без згадок Широкиного485.
Українські ЗМІ порушували тему присутності в Широкиному російських військових та техніки (див. підрозділ
2.5 «Участь Російської Федерації у збройному конфлікті
на Донбасі (південь Донецької області)»). На цю тему
вийшло 79 сюжетів. Вони ґрунтувалися на повідомленнях про знайдену в Широкиному військову техніку
та амуніцію російського виробництва486, свідченнях
українських військових487.
У сюжетах про Широкине, описуючи українських військових, російські ЗМІ використовують мову ворож-

нечі, називаючи українців «головорізами», «каратєлями», «фашистами», «нацистами», «неонацистами».
У такий спосіб російські ЗМІ намагаються викликати
страх через асоціації з Другою світовою війною (зафіксовано 14 таких сюжетів). Інший поширений термін
у сюжетах російських ЗМІ на позначення українських
військових – «силовики». В українських телесюжетах
учасників НЗФ називають «бойовиками», «терористами», «найманцями», «окупантами».
Для пропаганди характерні нагнітання ситуації,
створення почуття тривоги, небезпеки, страху
тощо. У сюжетах про Широкине відчуття страху в глядача викликали через продукування тези, що київська
влада не контролює добровольчі батальйони, а отже,
від них можна чекати будь-яких безчинств (теза присутня в 18 сюжетах).
Широкине згадується і в інших маніпулятивних повідомленнях, спрямованих на те, аби викликати почуття
страху. У квітні 2015 року антиукраїнська група хакерів «КіберБеркут» опублікувала відео, де чоловіки
у військовій формі, які представляються бійцями полку
«Азов», начебто спалюють на хресті невідому особу.
У «КіберБеркуті» зазначили, що відео знімалось поблизу Широкиного й нібито було надіслане українськими
військовими з метою залякування488.
В «Азові» тоді повідомили, що це відео є фальсифікацією і має на меті дискредитувати полк. «У представленому відео зняті не бійці полку "Азов". Зовнішній
вигляд людей, знятих на відео, відмінний від форми

Відео:
постановочне відео
зі «звірствами»
полку «Азов»
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Знімок з екрану 23. Постановочне відео про «спалювання» людини бійцями полку «Азов», 2015 рік. Джерело: сторінка
у «ВКонтакте» Kiber Berkut

бійців "Азову". Актори у відеоролику назвали "Азов"
батальйоном, як це властиво російським ЗМІ. Українські військові та ЗМІ знають, що з вересня 2014 року
"Азов" є полком Національної гвардії. У відеоролику
на руці актора зображений нібито шеврон "Азову".
Розміри зображеного шеврона значно більші за розміри стандартного шеврона, який використовують
в "Азові". Ну і, врешті-решт, зрозуміло, що у відео
нікого не палили, адже ролик обірваний у момент,
коли людину нібито підпалюють», – аргументували в
«Азові»489.
Міжнародні організації в інформаційних повідомленнях. Російські ЗМІ намагалися посилити
впливовість своїх відео, посилаючись на ОБСЄ чи
демонструючи в кадрі представників цієї міжнародної
організації (62 % від 362 проаналізованих сюжетів).
Російські телеканали вибірково подавали інформацію
зі звітів ОБСЄ, не згадуючи зафіксовані у звітах порушення з боку НЗФ490.
Українські телеканали теж згадували та показували
ОБСЄ, але робили це з меншою частотою (8 % від
1 392 проаналізованих сюжетів). Українські ЗМІ у сюжетах часто згадували ОБСЄ негативно (15 таких сюжетів). Моніторингову місію цієї міжнародної організації
звинувачували в тому, що її спостерігачі не фіксують

обстріли Широкиного, здійснювані представниками
НЗФ491.
Висновки. Аналіз інформаційних повідомлень у ЗМІ
свідчить, що воєнні події навколо села часто ставали
предметом інформаційних маніпуляцій обох сторін,
а окремі події та явища описувалися викривлено або
неповно.
Як у російських, так і в українських телевізійних сюжетах тема труднощів, з якими зіткнулися цивільні особи
внаслідок воєнних дій у Широкиному, висвітлювалася
мало. Сюжети обох сторін орієнтовані на військову
проблематику. Їхнє основне завдання – негативно
показати ворога.
Тематика порушень прав людини та норм МГП не
завжди знаходила адекватне висвітлення в інформаційних повідомленнях. У ЗМІ відсутні сюжети щодо
низки складних та важливих для суспільства питань,
пов’язаних із війною (зокрема і в контексті Широкиного). Наприклад, провідні українські телеканали не
звертали уваги на проблему надмірного застосування
сили українськими комбатантами щодо затримуваних
цивільних осіб; майже не висвітлювалась проблематика позастатутних відносин та небойових втрат серед
українських військових у Широкиному.
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ЗМІ обох сторін конфлікту замовчували тему розкрадання/використання майна жителів Широкиного комбатантами, які представляли ту ж сторону конфлікту,
що й відповідне ЗМІ. Замовчування теми використання
військовими майна цивільних осіб не дозволяло ЗМІ
пояснити, чому комбатанти в багатьох випадках були
вимушені користуватися залишеним майном місцевих
мешканців.
У проаналізованих російських ЗМІ маніпуляції носили
масовий і системний характер. Сюжети російського
телебачення не відповідають стандартам об’єктивного
журналістського інформування. Вони спрямовані на
посилення протистояння між сторонами, виправдання дій НЗФ і негативне висвітлення дій українських
військових.
У сучасному світі громадська думка зазнає інформаційно-психологічного впливу багатьох соціальних інститутів, серед яких – ЗМІ. Також ЗМІ є засобом участі
громад у соціальному управлінні. Повне та коректне
висвітлення проблем окремих людей та спільнот є важливою складовою для подальшого їхнього вирішення
та запорукою довіри в суспільстві.
Коли суспільству бракує знань із важкого та хвилюючого питання, то неповна, замовчувана інформація
обростає чутками. Це, зі свого боку, лише потурає
цілеспрямованій пропаганді протилежної сторони, даючи матеріали для підкріплення певних міфів.
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У такий спосіб надмірне застосування сили окремими
представниками українських силових відомств активно
використовується російськими ЗМІ для створення міфу
про українських військових як «фашистів». Водночас
українські ЗМІ не мають створювати інший, протиставний міф. Необхідним є встановлення реальних
фактів, інформування, з’ясування причин виникнення
певних суспільних явищ, подальше суспільне обговорення та засудження грубих порушень прав людини,
незалежно від того, яка сторона конфлікту їх вчинила.
Правдиве інформування створює умови для більшого
ототожнення громадян із власною державою. У такий
спосіб громадяни отримують підтвердження того, що
держава дбає про них, на противагу «ДНР» та «ЛНР»,
у яких відсутнє верховенство права та дотримання
прав людини.
Маніпулювання важливими темами та недостатнє інформування про проблеми мешканців Широкиного, які
виникли внаслідок війни, ускладнює розв’язання цих
проблем, негативно впливає на частину широкинців.
Недосконала державна політика, посилена інформаційними сюжетами провідних ЗМІ, призводить до того,
що жителі села бояться говорити про порушення прав
людини з боку українських військових, підірвана їхня
довіра до українських інституцій, вони не мають надії
бути почутими. Це ускладнює процеси реінтеграції
мешканців тимчасово окупованих територій та процеси
відновлення територіальної цілісності країни.
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ВИСНОВКИ
1. За час воєнних дій у Широкиному щонайменше 12
цивільних осіб загинули та ще 24 отримали поранення
різного ступеня тяжкості.

тованим та співмірним із тією перевагою над супротивником, яку українські сили отримали, контролюючи
вказані висоти.

Причинами смерті були:
у шести випадках – кульові поранення;
у п’яти випадках – осколкові поранення;
в одному випадку – тілесні ушкодження (побої) та наступне переохолодження.

5. Масований артобстріл села НЗФ 4 та 5 вересня
2014 року слід вважати нападом невибіркового характеру та відповідно воєнним злочином, оскільки безпосередньо в селі (серед житлової забудови) з високим
відсотком імовірності не було воєнних об’єктів.

Причинами поранення 24 цивільних осіб у рівній мірі
були артилерійські обстріли та дія стрілецької зброї.

6. У ході дослідження не було зібрано достатніх даних, які б дозволяли стверджувати, що встановлення
«Азовом» 10 лютого 2015 року контролю над селом,
як один з епізодів (етапів) загальної воєнної операції,
супроводжувалося порушенням норм МГП, зокрема
невжиттям запобіжних заходів під час нападу. З наявної на час дослідження інформації вбачається, що,
плануючи та проводячи воєнну операцію, українська
сторона вжила адекватних заходів безпеки під час вибору засобів та методів проведення атаки, а можлива
шкода (ризики) особам та об’єктам, що перебувають
під захистом МГП, на момент початку воєнної операції не виглядала надмірною, порівняно з конкретною
військовою перевагою, що могла бути досягнута в результаті успіху всієї операції.

Однією з причин застосування стрілецької зброї щодо
цивільного населення могло бути помилкове віднесення окремих цивільних осіб (зокрема, через певні
елементи їхнього одягу або поведінки) до числа комбатантів.
Вбачається, що загибель та поранення цивільних
осіб могли бути результатом дій як учасників НЗФ,
так і українських військових. Тому обидві сторони конфлікту несуть відповідальність за випадки смерті та
поранення людей.
2. У період із вересня 2014 року по січень 2020 року
в Широкиному або поблизу нього загинули щонайменше 58 українських військових. Серед військових
підрозділів, що брали участь у боях у районі Широкиного, найбільших втрат у вигляді загиблих зазнав полк
«Азов» – щонайменше 15 убитих.
3. З боку «ДНР» участь у воєнних діях у Широкиному
брали як громадяни України, зокрема жителі тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, так і громадяни РФ, зокрема кадрові військові.
Військове командування здійснювалося здебільшого кадровими військовими РФ. Використовувалися
речі та зброя російського виробництва. За даними
представників НЗФ, у боях за село загинуло понад
80 учасників незаконних збройних формувань. Під час
дослідження Центру вдалося встановити імена 40 загиблих, із них 12 осіб із високим відсотком імовірності
мали громадянство РФ. Серед іноземців у складі НЗФ
участь у воєнних діях у районі села брали громадяни
Франції, Сербії, Бразилії, Узбекистану.
4. Розміщення українськими військовими в липні-серпні 2014 року на «Широкинських висотах» воєнного
об’єкта у вигляді оборонних позицій (фортифікаційних
споруд) могло створювати загрозу особам та об’єктам, які перебувають під захистом МГП, і з високим
відсотком імовірності саме ці позиції стали основною
ціллю НЗФ під час перших артилерійських обстрілів
села 4 та 5 вересня 2014 року. З огляду на військову
необхідність, розміщення позицій слід визнати обґрун-
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7. Здійснюючи 10 лютого 2015 року контрнаступ на
село, НЗФ мали вживати як запобіжні заходи під час
нападу, так і запобіжні заходи щодо наслідків нападу,
зокрема, ураховувати заборону на застосування методів або засобів ведення воєнних дій, які не можуть бути
спрямовані на конкретні воєнні об’єкти, чого зроблено не
було. Артилерійські обстріли НЗФ села та його околиць
10 лютого 2015 року, зокрема, із застосуванням РСЗВ,
як відповідь на зайняття «Азовом» села, слід вважати
нападом невибіркового характеру – воєнним злочином.
8. У подальшому, під час координації та здійснення
вогневого ураження противника в ході воєнних дій
11-15 лютого 2015 року, обидві сторони явно не враховували ступінь концентрації цивільного населення та
наявність об’єктів, що перебувають під захистом МГП.
9. Українська сторона в максимальній практично можливій мірі намагалася виконати свій обов’язок стосовно вжиття запобіжних заходів щодо наслідків нападу
та віддалити місцеве населення з району ведення воєнних дій. У ході активної фази «Широкинської операції» (10-15 лютого 2015 року) «Азовом» проводилася
евакуація жителів Широкиного. Фактів примусової
евакуації із застосуванням фізичного насильства, погроз не встановлено. Утім рішення про виїзд із села
не було результатом вільного волевиявлення людей
і приймалося під впливом зовнішніх обставин (збройного протистояння).
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10. Під час дослідження не було встановлено фактів
проведення організованої евакуації цивільного населення учасниками НЗФ у рамках вжиття запобіжних
заходів щодо наслідків нападу під час їхнього контрнаступу 10-15 лютого 2015 року. Мали місце лише
поодинокі випадки евакуації поранених цивільних
осіб у період із 15 лютого по 15 червня 2015 року та
достовірно відомий факт вивезення із села останніх
12 цивільних осіб 16 червня 2015 року.
11. Обидві сторони конфлікту вдавалися до незаконного позбавлення волі цивільних осіб, яке полягало
у триманні людей у незаконних місцях несвободи. Відносно достовірно встановлено щонайменше 8 випадків
з української сторони та 3 випадки з боку учасників
НЗФ. Під час затримання/викрадення людей та подальшого їх тримання в місцях несвободи до них часто
застосовували жорстоке поводження та катування.
Причиною таких дій з української сторони найчастіше
була підозра окремих цивільних осіб у співпраці з НЗФ
та здійснення контррозвідувальних заходів. Учасники
НЗФ вчиняли згадані незаконні дії здебільшого з корисливих мотивів (пограбування, вимагання).
12. Умисне нанесення 25 квітня 2015 року учасниками НЗФ удару по медичному персоналу та автомобілю швидкої медичної допомоги, що приїхав забрати
пораненого (автомобіль не зміг забрати пораненого,
унаслідок чого той помер), є грубим порушенням МГП
і становить воєнний злочин.
13. Достовірно встановлений один випадок використання НЗФ особи віком до 18 років для активної участі у воєнних діях у Широкиному. З української сторони
подібних фактів не встановлено. Але були випадки,
коли українські військові, усупереч ризикам, дозволяли
дітям (особам віком до 18 років) відвідувати Широкине в супроводі дорослих із числа членів релігійної
організації.
14. Мали місце випадки наруги з боку учасників НЗФ
над тілами загиблих українських військових (відрізання
органів, мінування тіл та ін.). Фактів учинення подібних
дій із боку української сторони не встановлено.
15. Абсолютна більшість цивільних об’єктів у селі була
зруйнована в результаті застосування сторонами конфлікту важкого озброєння або внаслідок збройних сутичок у селі. Водночас артилерійські обстріли села
після 15 лютого 2015 року, які здійснювалися обома
сторонами конфлікту, не можна вважати нападами
невибіркового характеру, оскільки цивільні об’єкти
у вигляді житлових будинків та об’єктів соціальної інфраструктури були переобладнані під військові об’єкти
та використовувалися як захисні споруди, тобто фактично втратили свій імунітет.
16. Значна частина майна цивільного населення Широкиного була розграбована, що становить воєнний
злочин. Спираючись на отримані в ході дослідження
дані, можна стверджувати, що до розграбування вдавалися обидві сторони конфлікту, а також окремі ци-
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вільні особи з населених пунктів, розташованих поруч
із Широкиним.
17. Кримінальні провадження, пов’язані із вбивствами цивільних осіб у Широкиному, завданням тілесних
ушкоджень, розграбуванням майна цивільного населення та іншими злочинами, розслідуються неефективно. Станом на дату підготовки звіту не було
встановлено випадків притягнення винних осіб до
кримінальної відповідальності (навіть у поодиноких
випадках затримання осіб із награбованим винні не
були притягнуті до відповідальності). Крім загальновизнаних вад правоохоронної системи України, серед
основних причин неефективного розслідування можна
виділити відсутність доступу до місця події (неможливість його оглянути, встановити та опитати ймовірних
свідків, вилучити докази та ін.), а також обстановку,
у якій вчинено злочин (в умовах ведення воєнних дій).
Слід визнати, що в умовах ведення воєнних дій надзвичайно складно ідентифікувати безпосереднього
виконавця злочину, і зазвичай у кращому разі можливо
ідентифікувати лише сторону конфлікту, до якої належав виконавець. Загальна недовіра до правоохоронців
та зневіра в їхній здатності провести ефективне розслідування були основною причиною того, що значна
кількість широкинців не повідомляла правоохоронні
органи України про вчинення злочинів щодо них та/
або їх родичів.
18. Мала місце системна проблема незаконного та
безпідставного припинення виплат пенсій жителям
Широкиного, значна частина яких після евакуації залишилася мешкати в Маріуполі та отримала статус
ВПО. Щонайменше семеро таких людей перебували
на той час в особливо складних життєвих обставинах.
Станом на дату підготовки звіту більшості з опитаних
людей вдалося відновити виплату своєї пенсії. Але
заборгованість, що утворилася за період невиплати,
цим людям здебільшого сплачена не була.
19. Станом на дату підготовки звіту лише один житель
Широкиного пройшов процедуру встановлення факту
одержання поранення (ушкодження здоров’я) від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на
території проведення АТО й отримав право на пільги,
установлені законодавством України для ветеранів
війни – осіб з інвалідністю внаслідок війни.
20. Станом на дату підготовки звіту ніхто із жителів
села не мав офіційного документа, виданого компетентним органом, який би засвідчував факт руйнування
нерухомості, ступінь пошкодження, вартість матеріального збитку.
21. Жоден із мешканців Широкиного не отримав матеріальної компенсації від держави за знищене житло.
Значна кількість широкинців після евакуації не змогла
придбати нове житло на підконтрольній Уряду України
території. Частина таких людей залишилася мешкати в родичів, а більшість змушені винаймати житло.
Відсутність власного житла значна кількість опитаних
називають своєю основною соціальною проблемою.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
ВРУ:

МОУ/Генеральному штабу ЗСУ/НГУ:

1. Визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального
суду на умовах, визначених Римським статутом МКС.

1. Під час планування та проведення воєнних операцій
(ведення воєнних дій) суворо дотримуватися принципів
розрізнення між цивільними особами та комбатантами, між цивільними об’єктами та воєнними об’єктами,
з метою забезпечення захисту цивільного населення
і цивільних об’єктів від наслідків воєнних дій та зосередження дій військ (сил) тільки проти воєнних об’єктів противника. Одночасно із цим слід дотримуватися
принципів законності, обмеження, співмірності, гуманності та військової необхідності.

2. Прийняти в цілому проєкт закону України від 20.12.2018
№ 9438 про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права,
який має на меті забезпечення максимальної гармонізації
положень кримінального законодавства України з положеннями сучасного міжнародного права та практикою
їх імплементації в національні правові системи в аспекті
відповідальності за діяння, що визнаються злочинами за
міжнародним правом.
3. Шляхом прийняття окремого закону врегулювати на
законодавчому рівні питання надання грошових компенсацій за житло, зруйноване внаслідок воєнних дій,
урахувавши при цьому майнові інтереси всіх без винятку категорій потерпілих. Прийнята КМУ Постанова
№ 623 лише частково усуває проблему законодавчого
врегулювання питання виплати компенсацій. Можна
спрогнозувати, що жителі Широкиного найближчим
часом не зможуть отримати компенсації відповідно до
згаданої постанови, оскільки:
- через відсутність доступу до села неможливо провести
обстеження зруйнованого житла широкинців;
- багато людей втратили документи, що підтверджують
їхнє право власності на житло та вже тривалий час із
різних причин не можуть їх відновити;
- широкинці вимушено залишили село, тобто не «залишилися на попередньому місці проживання», що є
однією з умов отримання компенсації.
4. Підписати та ратифікувати Європейську конвенцію
про відшкодування збитку жертвам насильницьких злочинів ETS N 116.

ГПУ/Офісу Генерального прокурора
(підпорядкованим прокуратурам):
1. На підставі відомостей, наведених у цьому звіті, розпочати розслідування злочинів, учинених у селі Широкине в період із 4 вересня 2014 року по цей час.
2. Посилити нагляд за додержанням законів під час
проведення досудових розслідувань кримінальних проваджень, пов’язаних із воєнними діями в Широкиному,
зокрема, з розумною періодичністю надавати слідчим
обов’язкові для виконання вказівки щодо проведення
конкретних слідчих (розшукових) та інших процесуальних
дій у чітко визначені законом або прокурором строки,
сумлінно контролюючи виконання слідчими відповідних
вказівок.

2. Ужити адекватних заходів щодо припинення практики розграбування населених пунктів, розташованих
на лінії зіткнення (зокрема, шляхом створення таких
умов, які не дозволяють розграбування майна), а також організувати проведення службових розслідувань
за відомими (зокрема, зі звернень громадян та НУО)
фактами пограбування житла цивільних осіб військовослужбовцями ЗСУ.
3. Заборонити військовослужбовцям здійснювати фотота відеозйомку з речами цивільного населення під час
перебування в житлі громадян (з викладанням матеріалів у мережу Інтернет), а також псувати речі (робити
написи, розмальовувати тощо), якщо це не пов’язане
з виконанням функцій, покладених на відповідні підрозділи.
4. Невідкладно розглянути питання щодо можливих способів забезпечення допуску на територію села Широкине спеціальної комісії для складання актів обстеження
пошкодженого (знищеного) майна цивільного населення.
5. Як тільки стане можливо, невідкладно провести
обстеження території села Широкине на предмет наявності в його межах вибухонебезпечних предметів,
здійснити маркування та складання відповідної карти
(карт) території; виконати роботи з розмінування (виявлення, перевезення, знешкодження та (або) знищення
вибухонебезпечних предметів).

СБУ/НПУ (підпорядкованим
ним підрозділам):
1. На підставі відомостей, наведених у цьому звіті, розпочати розслідування злочинів, учинених у селі Широкине в період із 4 вересня 2014 року по цей час;
2. Безумовно та своєчасно вносити до ЄРДР відомості
про кримінальні правопорушення, учинені в селі Широкине та інших населених пунктах, розташованих на лінії
зіткнення, із наданням заявникам витягів з ЄРДР (якщо
кримінальне провадження розпочинається за заявою
громадян); своєчасно проводити слідчі (розшукові) дії,
зокрема, за клопотаннями потерпілих.

ЗМІ України
1. Приділяти належну увагу висвітлюванню проблем цивільних осіб, які проживають поблизу лінії зіткнення та ВПО, об’єктивному висвітленню порушень
прав людини, яких припускаються обидві сторони конфлікту.

106

Крайня точка

ДОДАТКИ492
Додаток 1
Цивільні особи, які загинули в c. Широкине в період із 04.09.2014 по 16.06.2015
№ Прізвище, ім’я та по батькові

Дата
народження

Дата
смерті

Причина смерті

1

17.10.1951

04.09.2014

осколкове поранення

Носков Іван Олександрович

2

Спєвакін Сергій Вікторович

23.02.1961

05.09.2014

осколкове поранення

3

Полторибатько Євген Анатолійович

1958/1968

04.02.2015

кульове поранення

4

Новіков Володимир Петрович

1948

14.02.2015

кульове поранення

5

Гришко Володимир Мефодійович

14.07.1951

15.02.2015

кульове поранення

6

Данилов Володимир Олексійович

05.04.1966

15.02.2015

мінно-вибухова травма

7

Логозинська Анастасія Іванівна

1935

15.02.2015

кульове поранення

8

Лихацький Анатолій Микитович

15.03.1939

21.02.2015

переохолодження (був сильно побитий особами,
які грабували будинок, кинутий до підвалу,
де в напівпритомному стані пролежав три дні)

9

Захаров Ігор Михайлович

1968

11.03.2015

кульове поранення

10 Муращенко Дмитро В’ячеславович

1958

30.04.2015

осколкове поранення

11 Усков Сергій Павлович

24.05.1975

13.05.2015

осколкове поранення

12 Погорєлов Григорій Леонтійович

1951

30.05.2015

кульове поранення

Додаток 2
Цивільні особи, які отримали поранення в c. Широкине
в період із 04.09.2014 по 16.06.2015
№ Прізвище, ім’я та по батькові

Дата
народження

Дата
поранення

Характер поранення

1

Ісаков Микола Федорович

1939

05.09.2014

осколкове поранення

2

Недайводіна Лілія Олександрівна

1959

13.02.2015

кульове поранення

3

Полєжаєв Микола Олександрович

1965

14.02.2015 і 05.06.2015

характер поранень невідомий

4

Тихонов Степан Кирилович

1935

14.02.2015

осколкове поранення

5

Корабльов Валентин Костянтинович

1939

14.02.2015

тяжке осколкове поранення

6

Ковальов Анатолій Іванович

1953

14.02.2015

контузія

7

Шварц Володимир Євгенович

1945

16.02.2015

осколкове поранення

8

Глуцький Олександр Васильович

1984

06.03.2015

кульове поранення, каліцтво

9

Глущенко Олександр Миколайович

1962

17.03.2015

осколкове поранення

10 Глущенко Олена Вікторівна

1968

17.03.2015

осколкове поранення

11 Пономарева Галина Миколаївна

1968

21.05.2015

характер поранення невідомий

12 Гуділов Юрій Васильович

1949

30.05.2015

осколкове поранення

13 Максименко Людмила Іванівна

1960

30.05.2015

осколкове поранення

14 Кудрявцев Іван Вікторович

1959

30.05.2015

кульове поранення

15 Демиденко (Ткаченко) Ганна Степанівна

05.02.1988

квітень-травень
2015 року

осколкове поранення

16 Ісікова Раїса Афанасіївна

14.05.1940

04.06.2015

контузія

17 Неткачева (Ісікова) Ганна Афанасіївна

14.12.1934

04.06.2015

контузія

18 Овсянко Валентина Іванівна

1963

05.06.2015

характер поранення невідомий

19 Остапенко Василь Іванович

1946

15.06.2015

контузія

20 Щербак Віктор Григорович

1960

15.06.2015

осколкове поранення, каліцтво

21 Фіщенко Анатолій Олексійович

1959

15.06.2015

контузія

22 Джуринець Тетяна Володимирівна

1957

15.06.2015

осколкове поранення, контузія

23 Стрижак (Жирова) Ірина

1974

15.06.2015

осколкове поранення

24 Фірсов Анатолій Григорович

1952

23.10.2015

мінно-вибухова травма

492

Наведені у додатках списки загиблих та поранених осіб можуть бути неповними, містити помилки та неточності.
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План місцевості 3. Орієнтовні місця загибелі та поранення цивільних мешканців с. Широкине внаслідок воєнних дій
на території села493

Додаток 3
Українські військовослужбовці, які загинули в районі Широкиного
в період із 05.09.2014 по 22.01.2020
Прізвище, ім’я,
№ позивний
1 Демидов Юрій

Дата
народження
03.02.1983

2 Попов Володимир

23.03.1993

3 Комар В’ячеслав

26.04.1984

4 Гавеля Богдан
5 Зайченко Олександр
6 Криворученко Степан («Вуж»)
7 Коряк Дмитро («Брат»)
8 Радіонов Володимир («Чемпіон»)
9 Гольченко Ігор («Ернест»)
10 Черненко Роман («Бенч»)
11 Чеботарьов Михайло («Чавур»)

05.09.1974
03.10.1975
18.10.1969
25.04.1989
07.11.1988
16.10.1996
25.05.1995
29.07.1987

12 Кирилов В’ячеслав («Козак»)
13 Грицай Антон («Сіф»)
14 Троїцький Микола («Акела»)
15 Кутузакій Олександр («Кутуз»)
16 Шабельний Олег («Цар»)

19.12.1981
07.05.1987
19.10.1965
26.12.1986
11.10.1966

493

Місце
народження
с. Богатир, Якимівський р-н
Запорізька обл.
смт Якимівка, Якимівський р-н,
Запорізька обл.
с. Любицьке,
Новомиколаївський р-н,
Запорізька обл.
м. Кременчук, Полтавська обл.
м. Київ
м. Сарни, Рівненська обл.
м. Миргород, Полтавська обл.
м. Луганськ
м. Суми
м. Дніпро
смт Новий Ургал,
Верхньобуреїнський р-н,
Хабаровський край, РФ
м. Одеса
м. Полтава
м. Одеса
м. Одеса
с. Піщана, Білоцерківський р-н,
Київська обл.

Військовий
підрозділ
23-й батальйон

Дата смерті та
обставини смерті
05.09.2014

23-й батальйон

05.09.2014

23-й батальйон

05.09.2014

79-та бригада
79-та бригада
Полк «Азов»
Полк «Азов»
Полк «Азов»
Полк «Азов»
Полк «Азов»
Полк «Азов»

04.02.2015
04.02.2015
05.02.2015
11.02.2015
14.02.2015
14.02.2015
14.02.2015
15.02.2015

Полк «Азов»
Полк «Азов»
Полк «Азов»
Полк «Азов»
46-й ОШБ
«Донбас-Україна»

15.02.2015
15.02.2015
15.02.2015
15.02.2015
15.02.2015

На плані вказано ті місця загибелі й поранення цивільних осіб, які вдалося встановити в ході дослідження.
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Прізвище, ім’я,
№ позивний
17 Тельнов Євгеній («Усач»)

Дата
народження
20.11.1961

Місце
народження
м. Кропивницький

18 Бурлака Олег («Олеш»)

05.07.1972

м. Донецьк

19 Амброс Сергій («Амброс»)
20 Євсюков Олександр («Док»)
21 Ваколюк Володимир

16.05.1990
08.01.1978
10.11.1981

м. Черкаси
м. Старий Крим, АР Крим
смт Печенга, Печензький р-н,
Мурманська обл., РФ
смт Мангуш, Мангуський р-н,
Донецька обл.
с. Плоска, Дубенський р-н,
Рівненська обл.
м. Запоріжжя
м. Запоріжжя
Грузія
м. Київ

22 Победінський Володимир («Кріт») 21.10.1991
23 Накидалюк Петро

01.07.1990

24 Макеєв Олег («Борода»)
25 Щербак Дмитро («Пілот»)
26 Джанелідзе Георгій («Сатана»)
27 Малухін Костянтин («Мар’ячі»)

12.02.1967
25.11.1960
1977
30.12.1973

28 Сотник Іван («Чекіст»)

18.08.1987

29 Іванов Дмитро («Спасатєль)

22.07.1987

30 Дюсов Владислав («Дюшес»)

25.03.1994

31 Денисюк Денис («Дюс»)
32 Стефанович Віктор

04.07.1990
10.05.1987

33 Русаков Борис («Ратибор»)
34 Шилов Сергій («Грін»)

1981
16.01.1972

35 Іванченко Євген
36 Жордочкін Вадим
37 Шаврієв Ігор

21.05.1978
22.11.1978
16.12.1981

38 Савінов Едуард
39 Гончарук Василь («Циган»)

10.08.1970
09.05.1993

40 Шелудько Володимир («Карась») 09.08.1986
41 Шемуровський Владислав
23.08.1993
(«Маестро)
42 Неніца Анатолій
29.06.1988
43 Бабівський Руслан
44 Волков Юрій

21.04.1972
24.06.1989

45 Каптованець Мар'ян («Молодий») 29.06.1986
46 Мороз Олександр («Лютий»)

25.11.1953

47 Ксенчук Андрій

18.06.1980

48 Згуєвич Олександр
20.09.1978
49 Конокеєнко Дмитро («Чорномор») 11.08.1990
50 Новицький Андрій
13.12.1995
51 Литвиненко Валерій

12.09.1987

52 Бурданов Олександр

29.05.1979

53 Жовтобрюх Артем

11.04.1997

54 Швець Олександр

26.06.1971

55 Грищук Андрій

20 років
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Військовий
підрозділ
46-й ОШБ
«Донбас-Україна»
46-й ОШБ
«Донбас-Україна»
Полк «Азов»
79-та бригада
79-та бригада

Дата смерті та
обставини смерті
15.02.2015
15.02.2015
18.02.2015
21.02.2015
22.02.2015

46-й ОШБ
07.03.2015
«Донбас-Україна»
17-та бригада
17.03.2015

93-тя бригада
93-тя бригада
Полк «Азов»
46-й ОШБ
«Донбас-Україна»
с. Грудки, Камінь-Каширський р-н, 46-й ОШБ
Волинська обл.
«Донбас-Україна»
м. Ананьїв, Одеська обл.
46-й ОШБ
«Донбас-Україна»
м. Могилів-Подільський,
Полк «Азов»
Вінницька обл.
м. Київ
Полк «Азов»
м. Тернопіль
ДУК «Правий
сектор»
м. Новосибірськ, РФ
Полк «Азов»
м. Жовті Води,
ДУК «Правий
Дніпропетровська обл.
сектор»
м. Ватутіне, Черкаська обл.
36-та бригада
м. Малин, Житомирська обл.
54-й батальйон
м. Теребовля,
56-та бригада
Тернопільська обл.
м. Чорноморськ, Одеська обл. 36-та бригада
с. Осички, Савранський р-н,
36-та бригада
Одеська обл.
м. Новий Розділ, Львівська обл. УДА
м. Радивилів, Рівненська обл.
УДА

05.04.2015
05.04.2015
18.04.2015
25.04.2015

с. Кам’янка, Апостолівський р-н,
Дніпропетровська обл.
м. Бровари, Київська обл.
м. Новоград-Волинський,
Житомирська обл.
смт Розділ, Миколаївський р-н,
Львівська обл.
с. Грушівка, Криничанський р-н,
Дніпропетровська обл.
смт Широкий, Сусуманський
р-н, Магаданська обл., РФ
м. Подільськ, Одеська обл.
м. Іллічівськ, Одеська обл.
м. Бахмут, Донецька обл.

54-й батальйон

10.10.2016

54-й батальйон
54-й батальйон

28.10.2016
29.10.2016

54-й батальйон

22.11.2016

УДА

26.12.2016

74-й батальйон

26.01.2017

11-й батальйон
11-й батальйон
36-та бригада

с. Пісочки, Лохвицький р-н,
Полтавська обл.
смт Пришиб, Михайлівський р-н,
Запорізька обл.
с. Криві Коліна,
Тальнівський р-н, Черкаська обл.
м. Олександрія,
Кіровоградська обл.
с. Норинськ, Овруцький р-н,
Житомирська обл.

36-та бригада

15.08.2017
03.12.2017
убитий товаришами
по службі 14.02.2018
убитий товаришами
по службі 14.02.2018
убитий товаришами
по службі 14.02.2018
убитий товаришами
по службі 14.02.2018
11.03.2018

36-та бригада
36-та бригада
36-та бригада
95-та бригада

02.05.2015
24.05.2015
31.05.2015
10.06.2015
15.06.2015
30.06.2015
16.07.2015
08.08.2015
18.04.2016
23.04.2016
10.05.2016
04.07.2016
26.08.2016
31.08.2016

помер 25.01.2019,
імовірно внаслідок
самогубства
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Прізвище, ім’я,
№ позивний
56 Дашковець Дмитро

Дата
народження
26.03.1983

57 Костенюк Дмитро
58 Сорочук Микола

08.10.1989
23.05.1997

Місце
народження
смт Миропіль, Романівський р-н
Житомирська обл.
м. Чернівці
с. Лище, Луцький р-н,
Волинська обл.

Військовий
підрозділ
36-та бригада

Дата смерті та
обставини смерті
13.07.2019

80-та бригада
10-та бригада

29.03.2019
22.01.2020

Додаток 4
Учасники НЗФ, які ймовірно мають громадянство України й загинули
в результаті воєнних дій у с. Широкине в період із 04.09.2014 по 19.11.2019
№ Прізвище та ім’я
1 Радіонов Олег

Місце проживання до початку збройного конфлікту
м. Харків

Дата смерті
18.01.2015

2

Ковалюк Артем

м. Вуглегірськ, Донецька обл.

19.01.2015

3

Медведєв Володимир

м. Донецьк

22.02.2015

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Мосін Микола
Нечипоренко Руслан
Шендерук (Шиндирук) Андрій
Малигін Євген
Перерва Павло
Плешков Денис
Ревін Валерій
Рафаїлов Олексій
Зелений Микола
Покровський В’ячеслав
Старевич Михайло
Агєєв Євген
Артем’єв Павло
Абросімов (Зорін) Олександр
Овчинніков Олександр
Закіров В’ячеслав
Алексєєнко (Ковальов) Сергій
Красовський Микола
Кисельов Олександр
Фазілов Енвер

м. Сніжне, Донецька обл.
м. Макіївка, Донецька обл.
м. Маріуполь, Донецька обл.
м. Шахтарськ, Донецька обл.
с. Горіхове, Покровський р-н, Донецька обл.
м. Бердянськ, Запорізька обл.
м. Чистякове, Донецька обл.
м. Макіївка, Донецька обл.
невідоме
м. Донецьк
м. Маріуполь, Донецька обл.
с. Самсонове, Новоазовський р-н, Донецька обл.
м. Новоазовськ, Донецька обл.
м. Чистякове, Донецька обл.
м. Шахтарськ, Донецька обл.
м. Донецьк
м. Маріуполь, Донецька обл.
м. Дніпро
невідоме
с. Гранітне, Волноваський р-н, Донецька обл.

23.02.2015
16.03.2015
29.03.2015
08.04.2015
08.04.2015
12.04.2015
03.05.2015
05.05.2015
10.05.2015
13.05.2015
24.05.2015
24.05.2015
25.05.2015
26.05.2015
26.05.2015
28.05.2015
25.06.2015
03.07.2015
2015
2015

24 Косенко Дмитро

м. Горлівка, Донецька обл.

24.07.2016

25 Чукаленко Андрій

м. Горлівка, Донецька обл.

13.08.2016

26 Бабич Олександр

м. Харків

16.04.2017

27 Левін Юліан

м. Донецьк

20.01.2019

28 Свинарьов Віталій

м. Макіївка, Донецька обл.

19.11.2019

Додаток 5
Учасники НЗФ, які ймовірно мають громадянство РФ і загинули
в результаті воєнних дій у с. Широкине в період із 04.09.2014 по 30.08.2019
№ Прізвище та ім’я
1 Воробйов Сергій

Місце проживання до початку збройного конфлікту
м. Коряжма, Архангельська обл., РФ

Дата смерті
15.02.2015

2 Черненко (Черченко) Олексій

м. Сєвєродвінськ, Архангельська обл., РФ

23.02.2015

3 Воропаєв Роман

м. Комсомольськ-на-Амурі, Хабаровський край, РФ

26.02.2015

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Не відоме
м. Когалим, Тюменська обл., РФ
м. Москва, РФ
ст-ця Кущевська, Кущевський р-н, Краснодарський край, РФ
м. Ростов-на-Дону, РФ
м. Батайськ, Ростовська обл., РФ
м. Хабаровськ, РФ
м. Волгоград, РФ
м. Барнаул, Алтайський край, РФ

23.04.2015
01.05.2015
07.05.2015
24.05.2015
24.05.2015
28.05.2015
20.06.2015
21.06.2015
02.07.2015

Шишков Вадим
Єгоров Максим
Красильников Едуард
Буторін Олексій
Черніков Євгеній
Морозов Артем
Міщенко Ярослав
Вислобоков Роман
Павлов Олександр
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Додаток 6
Військові підрозділи українських сил, які брали участь у боях за Широкине494
Окремий загін спеціального призначення «Азов» (ОЗСП «Азов», в/ч 3057)
Дата заснування: 05.05.2014.
Перший командир: Андрій Білецький.
Чисельність: від 800 до 1 500 осіб.
Дислокація: м. Маріуполь.
«Азов» був заснований як добровольчий батальйон у травні 2014 року. У вересні того ж року відбулася реорганізація
батальйону та створення на його базі однойменного полку. У листопаді 2014 року увійшов до складу НГУ.
Брав участь у боях за Маріуполь, Іловайськ, Мар’їнку, Широкине.
2-й батальйон спеціального призначення «Донбас»
Дата засування: квітень-травень 2014 року.
Перший командир: Семен Семенченко (Костянтин Гришин).
Чисельність у різний період: від 100 до 1 000 осіб.
Дислокація: м. Сєвєродонецьк.
«Донбас» був сформований у квітні-травні 2014 року як підрозділ цивільно-територіальної оборони. З 29.05.2014
перебуває у складі НГУ. Наразі входить до 18-го полку оперативного призначення (в/ч 3057) НГУ.
Брав участь у боях за Карлівку, Лисичанськ, Мар’їнку, Піски, Іловайськ, Широкине та інші населені пункти Сходу
України. До «Широкинської операції» приєднався 15.02.2015.
«Східний корпус», «Берда», «Сокіл», «Скіф»
Добровольчі спецпідрозділи, що були створені в 2014 році в структурі Головних управлінь МВС України в областях.
Брали участь у «Широкинській операції» імовірно від її початку (з 10.02.2015).
Добровольчий Український Корпус (ДУК) «Правий сектор» / Українська добровольча армія (УДА)
Дата заснування: липень 2014 року.
Дислокація: м. Новогродівка Донецької області.
ДУК «Правий сектор» cтворений як українське добровольче формування та бойове крило організації «Правий сектор».
Брав участь у боях за Савур-Могилу, Піски, Авдіївку та інші населені пункти, а також Донецький аеропорт. У боях за
Широкине брав участь імовірно з березня 2015 року.
У військових діях в Широкиному брав участь 8-ий батальйон «Аратта» (командир Андрій Гергерт, місце дислокації –
с. Юр’ївка Донецької області). У грудні 2015 року після виходу із «Правого сектору» Дмитра Яроша та його однодумців, частина учасників організації утворили інше добровольче військове формування - Українську добровольчу
армію (УДА). 8-ий батальйон «Аратта» вийшов з ДУК «Правий сектор» та став частиною УДА.
Міжнародний миротворчий батальйон імені Шейха Мансура
Дата заснування: жовтень 2014 року.
Чисельність: невідомо (від 10-20 осіб).
Військовий підрозділ складається переважно із чеченців, які емігрували з Росії. Бере участь у збройному конфлікті
на Сході України в складі підрозділів ДУК «Правий сектор». Брав участь у боях за Широкине.
23-й окремий мотопіхотний батальйон «Хортиця» (23 ОМПБ, в/ч А2988, пп В0131)
Дата заснування: 30.04.2014.
Чисельність: орієнтовно 500 осіб.
Дислокація: м. Маріуполь.
Створений як 23-й батальйон територіальної оборони «Хортиця», з мешканців Запоріжжя та області. Був задіяний в
обороні Маріуполя, боях за Авдіївку, Піски. Брав участь у боях у районі Широкине у вересні 2014 року.
79-та окрема Миколаївська десантно-штурмова бригада (79 ОДШБр, в/ч А0224, пп В4174)
Дислокація: м. Миколаїв.
Бригада була створена за часів СРСР та станом на 1992 рік мала назву «40-ва окрема десантно-штурмова бригада».
Підрозділи бригади брали участь у боях за Дебальцеве, Донецький аеропорт, Мар’їнку, Широкине (3 ДШБ «Фенікс»).
3-й десантно-штурмовий батальйон «Фенікс» (лінійний підрозділ 79 ОДШБр)
Дата заснування: 2014 рік.
Чисельність: близько 550 осіб.
Дислокація: м. Миколаїв.
Батальйон було створено з добровольців. Брав участь у боях у районі села Широкине з 2015 року.
494
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Окремий президентський полк імені гетьмана Богдана Хмельницького (ОПП, в/ч A0222)
Дата заснування: 02.01.1992.
Чисельність: близько 1 500 осіб.
Дислокація: м. Київ.
Спеціальна військова частина у складі Сухопутних військ України, підпорядкована безпосередньо Президенту
України, на яку покладено переважно церемоніальні функції лейб-гвардії – забезпечення урочистих заходів за участю Голови держави та Міністра оборони. Окремі військовослужбовці полку брали участь у бойових діях на Сході
України, зокрема в Широкиному.
37-й окремий мотопіхотний батальйон «Запоріжжя» (37 ОМПБ, в/ч А3137, пп В6266)
Дата заснування: 04.09.2014.
Дислокація: м. Приморськ Запорізької області.
Військовий підрозділ створено як батальйон територіальної оборони на території Запорізької області (37-й БТрО).
З травня 2015 року входить до складу 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади (56 ОМПБр, в/ч А0989,
пп В2095). Брав участь в обороні Маріуполя та боях за Широкине та Донецький аеропорт.
36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського (36 ОБрМП, в/ч А2802)
Дата заснування: 20.07.2015.
Дислокація: м. Миколаїв.
Сформована на основі військових частин, виведених з окупованого Криму. Бригада брала участь в обороні Маріуполя
та боях за Широкине (501 ОБМП).
501-й окремий батальйон морської піхоти (501 ОБМП, в/ч А1965 (А0669))
Дислокація: м. Бердянськ.
З кінця липня 2015 року військовослужбовці батальйону виконують бойові завдання в районі сіл Широкине та Лебединське.
54-й окремий розвідувальний батальйон (54 ОРБ, в/ч А2076)
Дата заснування: 1943 рік.
Дислокація: м. Новоград-Волинський.
Батальйон створений за часів СРСР. З набуттям Україною незалежності був перепідпорядкований Міністру оборони
України. Наразі є формуванням військової розвідки України та входить до складу Сухопутних військ України. Брав
участь у боях за Широкине.
11-й окремий мотопіхотний батальйон (11 ОМпБ, в/ч А2980, пп В2262)
Дата заснування: 04.04.2014.
Дислокація: м. Подільськ Одеської області.
Створений у 2014 році як 11-й батальйон територіальної оборони «Київська Русь» (11-й БТрО), переважно з
мешканців Києва та області. У жовтні 2014 року переформовано в 11-й окремий мотопіхотний батальйон (11 омпб)
у складі 72-ї ОМБр. Наразі входить до складу 59 ОМПБр (в/ч А1619, пп В4050). Військовослужбовці батальйону
виконували бойові завдання в Широкиному.
17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка (17 ОТБр, в/ч А3283)
Дата заснування: 1992 рік.
Дислокація: м. Кривий Ріг.
Формування танкових військ у складі Сухопутних військ ЗСУ. 2003 року переформована з 17-ї гвардійської танкової
дивізії, створеної ще за часів СРСР. Бригада брала участь у боях за Дебальцеве, Сіверськ, Мар’їнку та інші населені
пункти, а також в обороні Маріуполя. Військовослужбовці бригади виконували завдання в районі Широкиного.
80-та окрема десантно-штурмова бригада (80 ОДШБр, в/ч А0284, пп В3720)
Дата заснування: 1992 рік.
Дислокація: м. Львів.
Військове з’єднання Десантно-штурмових військ України. Бригада брала участь в облозі Слов’янська, боях за
Дебальцеве, Авдіївку, Щастя, Донецький та Луганський аеропорти, а також у багатьох інших воєнних операціях на
Сході України. Військовослужбовці бригади виконували завдання в районі Широкиного.
87-й окремий аеромобільний батальйон (87 ОАеМБ, в/ч А2582, пп В0377)
Дата заснування: 2013 рік.
Дислокація: м. Чернівці.
Батальйон сформований на базі 300-го окремого механізованого полку. Наразі входить до складу 80 ОДШБр.
Військовослужбовці батальйону виконували завдання в районі Широкиного.
18-й полк оперативного призначення ім. Дмитра Вишневецького (18 ПОП, в/ч 3057)
Дата заснування: 02.01.1992.
Дислокація: м. Маріуполь.
Підрозділ входить до складу Східного оперативно-територіального об’єднання НГУ. Військовослужбовці полку
виконували бойові завдання в районі Широкиного.
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Додаток 7
НЗФ, які брали участь у боях за Широкине,
та окремі представники їхнього командного складу495
«Семенівський батальйон» («1-й мотострілецький батальйон у складі 9-го полку»)
Чисельність: невідомо. Батальйон складався із чотирьох взводів.
Місце дислокації: с. Безіменне та м. Новоазовськ (Донецька обл.).
«Семенівський батальйон» увійшов у Широкине 14.02.2015 та перебував там щонайменше до 02.07.2015.
Формування брало участь у боях за Слов’янськ, Сніжне, Савур-Могилу, Широкине.
Командири та помітні фігури:

Фото 31. Джерело:
сайт новин «Аргументи
і Факти»

Під час перебування в Широкиному збройний
підрозділ очолював учасник НЗФ із позивним
рос. «Малой». Орієнтовно у травні 2015 року був
відсторонений від командування.

Фото 34. Джерело: сайт
Донецької школи № 42

Володимир Медвєдєв (позивний «Міша»),
03.06.1965 р. н., командир 2-го взводу. Перебував у
Широкиному орієнтовно з 14.02.2015. Загинув у селі
22.02.2015 внаслідок мінометного обстрілу.
Серед учасників НЗФ 2-й взвод Медвєдєва часто
називали «Мишиным взводом».
У селі взвод розташовувався орієнтовно по вулиці
Ворошилова.
Після загибелі Медвєдєва взвод очолював житель
м. Мурманськ (РФ) з позивним «Гроз» (загинув
25.02.2015). Наступним командиром став учасник
НЗФ із позивним «Аркан». Далі командування
перейшло до жителя Москви з позивним рос. «Ерш».

Фото 32. Джерело:
сторінка «ВКонтакте»
Джордж Славянский

Георгій Слєсаревський (позивний рос. «Джордж»
або «Джордж Славянский»), 04.09.1978 р. н., командир
1-го взводу.

Фото 35. Джерело:
сторінка «ВКонтакте»
Миня Федоров

Фото 33. Джерело:
Твіттер Necro Mancer

Ігор (позивний «Карась»), командир 1-го, пізніше –
3-го взводу, заступник командира батальйону. Загинув
наприкінці травня 2018 року.

Помітною фігурою в 2-му взводі був житель російського
Мурманська Михайло Федоров (позивний рос.
«Сварной»). Прибув до 2-го взводу 22.02.2015. Надалі
активно коментував діяльність взводу в соціальних
мережах (в одному з дописів у соцмережі «ВКонтакте»
розповідав про вимушене розграбування населеного
пункту, оскільки взвод не отримував належного
матеріального забезпечення). 16.06.2015 вивозив
останніх жителів села. Є автором численних відео, на
яких зображені вулиці села після воєнних дій.

Відомості про НЗФ зібрані у відкритих джерелах та можуть містити неточності. Не виключається залучення до участі
в боях за Широкине й інших НЗФ.
495
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«9-й окремий полк морської піхоти (9 ОПМП)»
Чисельність: орієнтовно 1 300 осіб.
Місце дислокації: с. Безіменне та м. Новоазовськ (Донецька область).
Сформований на основі «Семенівського батальйону» в листопаді 2014 року. Брав участь у бойових діях
у районі Широкиного та Новоазовська. Формування неодноразово змінювало назву: до 12.02.2016 мав назву
«9-й окремий мотострілецький полк», згодом – «9-й окремий мотострілецький полк морської піхоти». З початку
березня 2016 року – «9-й окремий штурмовий мотострілецький полк морської піхоти».
Командири та помітні фігури:
Савельєв (позивний рос. «Савелий»). Перебував на
посаді командира та згодом – заступника командира
полку.

Фото 36. Джерело:
YouTube-канал «Михаил
Полынков»

Олександр Зенцев (позивний «Боксер»), громадянин
РФ. У відеоматеріалах 2015 року фігурує як заступник
командира або командир полку.

Фото 37. Джерело:
сайт «Миротворець»
Myrotvorets.center

Андрій Оприщенко (позивний рос. «Утьос»),
05.04.1983 р. н. З 2016 року – командир полку.
Підпорядковується російському офіцеру з позивним
«Берег».

«Республіканська гвардія ДНР»
Чисельність: 4 500-5 000 осіб (станом на липень 2015 року).
Місце дислокації: Донецьк, с. Безіменне (Донецька область).
Формування створене в січні 2015 року. Вважається елітним підрозділом, який підпорядковується безпосередньо
«Голові ДНР».
Командири та помітні фігури:

Фото 38. Джерело:
сайт «Миротворець»
Myrotvorets.center

Іван Кондратов (позивний рос. «Ваня Русский»),
30.06.1988 р. н. Очолював «Республіканську гвардію»
з моменту її створення. Після вбивства Олександра
Захарченка був заарештований іншими учасниками
НЗФ.
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Фото 39. Джерело:
сайт «Миротворець»
Myrotvorets.center

Євгеній Іванов (позивний рос. «Копье»),
28.11.1976 р. н., громадянин РФ, командир 3-го
мотострілецького батальйону. Очолював один із
підрозділів «Республіканської гвардії», який близько пів
року дислокувався в Широкиному.

Крайня точка

Окрема артилерійська бригада «Кальміус»
Чисельність: орієнтовно 500 осіб.
Місце дислокації: м. Сніжне (Донецька область).
Створено 26.06.2014 як батальйон та згодом переформатовано в артилерійську бригаду. Формування
контролювало м. Сніжне та його околиці.
Командири та помітні фігури:

Фото 40. Джерело:
сайт «Миротворець»
Myrotvorets.center

Валентин Мотузенко (позивний рос. «Атаман
Иванович»), 18.05.1964 р. н. Брав участь
у Нагірнокарабаському конфлікті та Першій російськочеченській війні.

Фото 41. Джерело:
ЖЖ ronin_077

Олександр Немогай (позивний рос. «Алекс»),
09.08.1956 р. н. Помер у 2016 році в Донецьку за
загадкових обставин.

Окремий розвідувальний батальйон морської піхоти «Спарта»
Чисельність формування: орієнтовно 300 осіб (станом на 01.07.2016).
Місце дислокації: Донецьк.
Формування створено навесні 2014 року та входить до складу 1-го армійського корпусу «ДНР». Брало участь
у бойових діях у районі населених пунктів Донецьк, Шахтарськ, Вуглегірськ, Сніжне, Іловайськ, Дебальцеве, Піски,
Широкине (квітень 2015 року).
Командири та помітні фігури:

Фото 42. Джерело:
сайт новин 24СМИ

Арсен Павлов (позивний «Моторола»), 02.02.1983 р. н.,
громадянин РФ. Був убитий у Донецьку 16.10.2016.

Фото 43. Джерело:
сторінка «ВКонтакте»
Вовчик Жога

Володимир Жога (позивний «Воха»), 26.05.1993 р.
н. До жовтня 2016 року був заступником «Мотороли»,
а після вбивства останнього – став командиром
«Спарти».

Крайня точка

Фото 44. Джерело: сайт
«ВКонтакте» Александр
Матрос

Олександр Агранович (позивний «Матрос»),
29.10.1967 р. н., командир розвідувальної роти
батальйону «Спарти». З квітня 2015 року підрозділ
«Матроса» розташовувався в районі с. Широкине.

Фото 45. Джерело:
сторінка «ВКонтакте»
Андрей Плотников

Андрій Плотников (позивний «Художник»),
29.10.1967 р. н., житель Воронезької області (РФ),
помічник заступника командира. На час написання
звіту мешкав у Москві.
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«Спецназ ДНР "Тайфун"»
Чисельність: невідомо.
Місце дислокації: м. Новоазовськ та смт Сєдове.
Формування створено у травні 2015 року з метою штурму прибережних населених пунктів. До складу формування
входять човни, оснащені кулеметом «Утьос» та автоматичними гранатометами.

Батальйон «Оплот»
Чисельність: невідомо.
Місце дислокації: м. Донецьк, м. Докучаєвськ.
Створений на базі харківського спортивного клубу в 2014 році. Згодом переформатований у «5-ту окрему
мотострілецьку бригаду «Оплот». На початку 2015 року на його основі сформована «Республіканська гвардія
ДНР». Учасники «Оплоту» брали участь у бойових діях у районі Сніжного, Донецького аеропорту, Докучаєвська та
утримували позиції в Широкиному.
Командири та помітні фігури:

Фото 46. Джерело:
stock.adobe.com

Олександр Захарченко, 26.06.1976 р. н., колишній
очільник «ДНР». Очолював «Оплот» до 07.07.2014.
Убитий 31.08.2018 в Донецьку.
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Фото 47. Джерело: сайт
новин «Трибун»

Михайло Тихонов (позивний «Тихон»),
04.08.1967 р. н. Очолив «Оплот» 07.07.2014.

Крайня точка

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ (СЦГІ)
http://totalaction.org.ua/
СЦГІ – це недержавна неприбуткова організація, створена у грудні 2002 року в Луганську. Місія СЦГІ: розвивати та підтримувати здатність українського суспільства відповідати на виклики часу, базуючись на принципах
прав людини, демократії та верховенства права через освіту, адвокацію та дослідницьку діяльність.
З початку військового конфлікту на Донбасі СЦГІ працює над документацією грубих порушень прав людини,
що мали місце під час конфлікту на Сході України; сприяє відновленню миру на Сході країни. Центр є одним
із засновників коаліції «Справедливість заради миру на Донбасі».
Контакти:
Вул. Ризька, 73-г, 25-й поверх, ТМ-17, м. Київ, 04060, Україна.
Тел.: +38 (044) 578-14-38, + 38 (063) 640-96-40.
E-mail: zahyst@gmail.com

КОАЛІЦІЯ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ІНІЦІАТИВ
«СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЗАРАДИ МИРУ НА ДОНБАСІ»
https://jfp.org.ua/
Коаліція правозахисних організацій та ініціатив «Справедливість заради миру на Донбасі» створена в грудні
2014 року. Вона є добровільним неформальним об’єднанням 17 неурядових організацій України, головно
з Донецької та Луганської областей.
Місією Коаліції є побудова сталого та справедливого миру на Донбасі через забезпечення належного дотримання прав і свобод людини в Україні, зокрема осіб, які постраждали від конфлікту, шляхом консолідації зусиль
зацікавлених інститутів громадянського суспільства.
Члени Коаліції співпрацюють для збору, систематизації та збереження доказів порушень прав людини під час
збройного конфлікту на Сході України.
Відновлення справедливості стосовно постраждалих у ході конфлікту члени Коаліції розглядають як передумову
для відновлення миру та суспільного порозуміння на Сході України.

Ми закликаємо всіх, кому відомі факти грубих порушень прав людини під час конфлікту,
інформувати про них документаторів Коаліції «Справедливість заради миру на Донбасі».
Ми надаємо безкоштовну правову допомогу та гарантуємо конфіденційність свідчень.
Задокументована інформація про порушення прав людини є основою для майбутніх
розслідувань, судових процесів і програм компенсації всім тим, хто несправедливо
постраждав.
Необхідні контакти ви знайдете вище на ст. 118 цієї книги та на сайті Коаліції в розділі
«Повідомити про злочин» (https://jfp.org.ua/report_violation/povidomyty-pro-zlochyn).
Лише спільними зусиллями ми можемо запобігти безкарності злочинців та відновити
сталий мир в Україні.
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