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міста на Сході України. Сотні мін і вибухівки, залишених серед будинків мирних мешканців як «сюрпризи» від російських військ. Зруйновані численні інфраструктурні та
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тичних стандартів і свобод, за якими прагне жити цивілізований світ.
Геноцид називають «злочином злочинів» – найтяжчим у міжнародному праві.
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часткового знищення якої-небудь національної, етнічної, расової чи релігійної групи
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Щоб здійснити геноцид, треба залучити на свій бік маси. У Росії держава має монопо-

суду (1998 року), Статуту Міжнародного трибуналу для колишньої Югославії (МКТЮ),

лію на інформацію, і антиукраїнські заяви почалися задовго до війни. Ці заяви дохо-

затвердженому Резолюцією Ради Безпеки ООН № 827 від 25.05.1993 р. про заснування

дять і до армії, кожного солдата, і там роблять висновки.2

Міжнародного трибуналу для переслідування осіб, відповідальних за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, вчинені на території колишньої Югославії,

Вирішальним і критичним для юридичної оцінки тієї чи іншої поведінки як злочи-

та в Статуті Міжнародного кримінального трибуналу для Руанди (МКТР), затвердже-

ну геноциду є встановлення спеціального наміру знищити певну групу і доведення

ному Резолюцією Ради Безпеки ООН № 055 від 8.11.1994 р. про заснування Міжнарод-

того, що цей намір стосувався саме цієї національної, етнічної, расової або релігійної

ного трибуналу для переслідування осіб, відповідальних за серйозні порушення

групи як такої, а не пошуки відповіді на запитання чому, з яких причин і мотивів, де й

міжнародного гуманітарного права, вчинені на території Руанди.

коли було вчинено злочин або щодо так званого кількісного порогу, тобто чисельно-

1

сті жертв злочину.3
Юристи сходяться на думці, що ключовим при доведенні вини у вчиненні злочину
геноциду є умисел, підбурювання до злочину та бажання реалізувати злі наміри.

Саме тому в нашому дослідженні ми зосередились на аналізі висловлювань російського політичного керівництва, включно з президентом Путіним, експертного сере-

Посол США з особливих доручень з питань воєнних злочинів (1997-2001 років), про-

довища та журналістів, рупорів пропагандистських медіа, які містять заклики, твер-

фесор Девід Шеффер зазначає, що підбурювання до геноциду вважається злочином

дження тощо, які, на нашу думку, можна кваліфікувати як заклики, підбурювання та

відповідно до Конвенції, а також відповідно до Римського статуту Міжнародного кри-

наміри вчинити геноцид українського народу.

мінального суду. Чому ми вважаємо це злочином? Тому що підбурювання до геноциду найчастіше до геноциду й приводить.

Дослідження побудоване наступним чином: у першому розділі викладено аналіз виступів, текстів і висловлювань, які на нашу думку, свідчать про наявність у російсько-

Вбивства, створення нестерпних умов життя, депортація дітей до інших регіонів – всі

го політичного керівництва злочинного наміру на вчинення геноциду українського

ці акти геноциду розпочинаються з підбурювання. Підбурювання завжди починають-

народу, а також проведено паралелі з геноцидом українського народу Радянською

ся заздалегідь – чи говоримо ми про нацистську Німеччину 1930-х, чи про Руанду.

владою в ХХ столітті.
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Геноцид вважається злочином і відповідно до Статуту Міжнародного кримінального

У другому розділі продемонстровано причинно-наслідковий зв’язок між намірами
російського керівництва та подіями на території України у зв’язку з повномасштабною військовою агресією з 24 лютого 2022 року.
У Розділі ІІІ зібрано думки фахівців і політиків, а також рішення парламентів тих держав, які засудили геноцид українського народу внаслідок повномасштабної агресії РФ.
У висновках надано рекомендації щодо продовження роботи з притягнення Росії до
відповідальності, засудження геноциду українського народу.
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дії радянського керівництва по відношенню до українців у 20-30-х роках ХХ століття,
і планами теперішнього російського керівництва. Тут простежується успадкування

Еволюція злочинних намірів російського
політичного керівництва з організації,
планування та підбурювання до вчинення
геноциду українського народу

жахливих злочинних дій радянського тоталітарного режиму нинішнім російським
політичним режимом.
Як зазначає далі у своїй статті авторитетний дослідник Лемкін, те, що ми тут бачили,
не стосується виключно України. План, що його радянська влада там використовувала, повторювався і далі повторюється. Це є суттєва частина радянської програми експансії, бо вона пропонує швидкий шлях для уніфікації різноманітних культур і націй,

Аби осягнути масштаби всієї трагедії теперішнього російського геноциду

які складають радянську імперію. Те, що цей метод несе з собою невимовні страж-

українського народу, необхідно зрозуміти його генезу. Адже, на жаль, український

дання мільйонам людей, не завернуло радянську владу з їхнього шляху. Навіть якби

народ не вперше стає жертвою геноциду, який ініціюється Кремлем. Мова, зокрема,

не було іншої причини, тільки ці людські страждання, ми мусили б засудити той шлях

про голодомори, які ініційовувались радянським тоталітарним режимом у різні

як злочинний. Але це ще не все. Це не просто справа масового вбивства. Це є справа

періоди ХХ століття.

геноциду, знищення не лише окремих осіб, але й культури і нації.

Ось як про це зазначав Рафал Лемкін у своєму виступі «Радянський геноцид в Укра-

Рафал Лемкін вказує як на одну із причин геноциду українського народу у 20-30-х

їні»: «Українське населення є дуже вразливе до расового вбивства його вибраних

роках ХХ століття прагнення до зовнішньої експансії тодішнього комуністичного

частин, тому комуністична тактика не наслідувала взірця німецьких нападів проти

тоталітарного режиму де міг би бути один радянський народ який складав би основу

євреїв. Українська нація є надто багатолюдна, щоб можна було її цілковито знищити

радянської імперії.

Еволюція російського (путінського) геноциду українського народу

РОЗДІЛ I

Володимиром Путіним6, то ми побачимо прямі паралелі між тим, як описує Лемкін

ефективним способом. Однак її релігійне, інтелектуальне і політичне керівництво,
її вибрані і вирішальні частини є доволі малі, і тому їх легко ліквідувати. Саме тому

Інший авторитетний дослідник геноциду (голодоморів) українського народу у ХХ

радянська сокира з повною силою впала на ці групи за допомогою відомих зна-

столітті Джеймс Мейс зазначав, що всі регіони, які постраждали від штучного голоду,

рядь масового вбивства, депортації і примусової праці, заслання і голоду. Ця ата-

були заселені національними групами, котрі, ймовірно, могли стати на заваді форму-

ка виявила систематичний шаблон: увесь процес повторювано знову і знову, щоб

ванню такого Радянського Союзу, який одразу після голоду створив Сталін, – політич-

протистояти новим спалахам національного духу. Перший удар спрямований на

но однорідного доцентрово російського спадкоємця царської імперії.7

інтелігенцію – мозок нації, щоб паралізувати решту організму. У 1920, 1926 і знову в
1930–33 роках вчителі, письменники, митці, мислителі і політичні провідники були

Президент Росії Володимир Путін 10 червня 2022 року у своєму виступі під час заходу

ліквідовані, ув’язнені або депортовані. Як подає журнал Ukrainian Quarterly (Україн-

«Петр І рождение империи» зазначив, що «те, що нам доводиться захищати себе, бо-

ський квартальник) за осінь 1948 року, тільки в одному 1931 році були заслані в Сибір

ротися за це, то це очевидна річ. Ось зараз ми були на виставці, присвяченій 350-річ-

51 тисяча 713 інтелектуалів. Така сама доля зустріла принаймні 114 визначних поетів,

чю Петра I. Майже нічого не змінилося. Дивно! Якось приходиш до цього розуміння.

письменників і митців – найвидатніших культурних провідників нації. За приблизни-

Петро I Північну війну 21 рік вів... Здавалося б там, воював зі Швецією, щось відтор-

ми підрахунками, принаймні 75 відсотків українських інтелектуалів і професіоналів

гав... Нічого не відторгав! Він повертав! Так і є! Там, де Петербург заснований, – він

у Західній Україні, на Закарпатті і на Буковині були брутально винищені росіянами.

колись заклав нову столицю. Жодна з країн Європи не визнавала цю територію за Ро-

(Ukrainian Quarterly, літо 1949)».

сією, всі визнавали її за Швецією. А там споконвіку поряд з фіно-угорськими народа-

4

ми жили слов'яни, причому територія перебувала під контролем російської держави.
Якщо взяти до уваги, що Росія склала списки тих, кого потрібно було арештувати

Те саме і в західному напрямку. Це стосується Нарви – його перших походів. Чого він

чи вбити під час повномасштабного вторгнення до України , про що США поінфор-

туди поліз? Повертав. І зміцнював. Ось що робив. Судячи з усього, на нашу долю теж

мували відповідним листом Раду ООН із прав людини, що підтвердив глава бри-

випало повертати і зміцнювати», – заявив президент РФ.8

5

танської розвідки МІ 6 Річард Мур, зазначивши, що страти українців на захоплених
РФ територіях невипадкові – вони були заплановані лідером російських окупантів

6

5. Russia Planning Post-Invasion Arrest and Assassination Campaign in Ukraine, U.S. Officials Say// Foreign Policy –
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8. Путін порівняв себе з Петром І. Чому це розцінили як зізнання в загарбанні України // ВВС News Україна –
https://www.bbc.com/ukrainian/features-61757187
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4. Рафал Лемкін «Радянський геноцид в Україні https://shron1.chtyvo.org.ua/Lemkin_Rafal/Radianskyi_henotsyd_v_Ukraini.pd
f?PHPSESSID=k76cklc9curoaej0o5ojm09fv3

6. Британська розвідка знала заздалегідь про плани Путіна щодо страти українців || LB.UA –
https://lb.ua/society/2022/04/04/512244_britanska_rozvidka_znala.html
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Недаремно Український Інститут Національної Пам’яті презентував виставку під

риторій, як цього прагнули комуністичні вожді, а до цього російські царі. Для того, аби

назвою «Комунізм=Рашизм» на Михайлівській площі в Києві. Виставка «Комунізм =

полегшити такий агресивний курс, спрямований на захоплення територій сусідніх не-

Рашизм» — це 13 історій про українців ХХ та ХХІ століть, які постраждали від радян-

залежних держав, очільник Кремля неодноразово заявляв про те, що українці і росіяни

ської та російської влади. Історії вибрані не випадково — вони проводять паралель

– це один народ. І тут знову пряма аналогія із тим, на що вказує Лемкін, зазначаючи, що

між злочинами комунізму та рашизму. А також доводять, що методи, мотиви росіян

метою геноциду українського народу комуністичним тоталітарним режимом з Мо-

щодо знищення українців не відрізняються: це розстріли, виселення, пограбування,

скви була експансія, на шляху якої стояв український народ, а тому українців потрібно

депортації, фільтраційні табори.12

було знищити як фізично, так і культурно і замінити на слухняний «радянський народ».
Якщо виходити з думки Джеймса Мейса про те, якою логікою керувався Сталін, вчи-

З урахуванням спроби всіх спроб Росії самовільно приєднати та контролювати Укра-

няючи геноцид українського народу, то вона дуже схожа із тією логікою, яка сьогодні

їну сьогоднішня ситуація нагадує боротьбу за українську державність на початку ХХ

випливає із заяв і дій Путіна, мотивуючи російську агресію проти України.

століття, особливо факт застосування ворогом тактики геноциду подібно до того, як
це було за сталінського режиму в 1930-х роках, зазначає у статті «У своїй війні проти

Варто зазначити, що ще в 2005 році Володимир Путін назвав розпад Радянського Со-

України Володимир Путін дотримується давньої Кремлівської традиції» Крістіна Гук.13

юзу найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття.9
Голодомор визнало геноцидом, окрім України, 17 країн, серед яких: США, Канада, АвЯк слушно зазначає відомий британський і канадський політолог українського по-

стралія, Польща, Грузія, Естонія, Чехія, Ватикан, Португалія, Колумбія, Мексика, Перу,

ходження Тарас Кузьо, Росія зробила інвестиції в ідеологію «російського світу»,

Парагвай, Бразилія, Еквадор, Литва, Латвія, а також вісім країн засудили Голодомор як

завдяки чому в російськомовних громадян та осіб, які асоціювали себе з російською

акт винищення людства або вшанували пам'ять мільйонів знищених голодом українців.

культурою й мовою, сформувалася групова ідентичність. Оскільки російська та
радянська ідентичності були в СРСР нерозривно переплетені, не дивно, що і «росій-

На тлі зазначеного не дивно, що Росія заперечує та не визнає Голодомор геноцидом

ський світ» також міфологізував «Велику Вітчизняну війну», зокрема Севастополь як

українського народу.
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Таким чином, Путін фактично зізнався, що він прагне експансії, завоювання нових те-

«місто-герой». Це також передбачало повернення до радянських ідеологічних тирад,
спрямованих проти українських націоналістів, яких засуджували як «нацистських

У вересні 2021 року в одній зі своїх чергових пропагандистських програм «Вести

колабораціоністів» і «фашистів».

недели» російський журналіст Дмитро Кісєльов заявив, що Голодомор в Україні був

10

винаходом Роберта Конкеста, британського шпигуна, який опублікувався у Praeger
Фактично російське політичне керівництво проводило ту ж саму політику розмиття

Press. Мовляв, тоді це видання мало значну аудиторію, оскільки архіви були ще за-

ідентичностей, що і радянське керівництво, виправдовуючи експансію та перекрес-

секреченими. Нині ж, коли сховища відкрито, встановлено, що голод мав суто при-

люючи право народів на існування. Комуністи прагнули створити єдиний радянський

родні причини і що радянська влада зробила все, щоб зупинити його та врятувати

народ, і це лягло тоді в мотивацію проведення геноциду українського народу, чинне

людей, тоді як голод у капіталістичних державах спричиняє набагато більше смер-

російське політичне керівництво вирішило стати правонаступником комуністичного

тей, навіть сьогодні.14

тоталітарного режиму у вчиненні жахливих звірств, злочинів і терору.
Як слушно зазначив кореспондент «АрміяInform» Руслан Ткачук, це – класичний приДиректорка Українського науково-дослідного та освітнього центру вивчення Голо-

клад історичного ревізіонізму з метою відбілювання злочинів Сталіна та збереження

домору Людмила Гриневич зазначає, що між Голодомором і теперішнім геноцидом

його культу «ефективного менеджера», який набирає сили в сучасній Росії. Підтвер-

українського народу, можна говорити про прямі аналогії. Найстрашніша аналогія

дження цьому – кількість пам’ятників, що встановлюються «вождю народів» по всій

полягає в тому, що і в 30-ті роки, і зараз ми спостерігаємо за геноцидним вбивством

країні. Їхня кількість поступається хіба що масштабам возвеличення Леніна… У такий

українців. Це практично один і той самий процес.

спосіб росіян привчають, що «сильна рука» режиму Путіна – то досконале та турбот-

11

ливе добро на тлі загрози із Заходу з його «гнилою демократією».

9. Розпад СРСР Путін назвав найбільшою геополітичною катастрофою // «Українська правда» – https://www.pravda.com.
ua/news/2005/04/25/3009187/

8

11. Чому новини про поведінку російських солдатів нагадують історію про Голодомори // Суспільне Культура –
https://suspilne.media/235180-comu-novini-pro-povedinku-rosijskih-soldativ-nagaduut-istoriu-pro-golodomori/

13. Vladimir Putin’s war to crush Ukraine is part of a long Kremlin tradition // Atlantic Council – https://www.atlanticcouncil.org/
blogs/ukrainealert/vladimir-putins-war-to-crush-ukraine-is-part-of-a-long-kremlin-tradition/?fbclid=IwAR0_oToO1_3FZH8CiLTk
hDK25sf0pdoqc1JxgqXfYFuD-gftjUPiLijKJas
14, Росіянам втлумачують, що Голодомор – це… вигадка британського шпигуна, а справжній геноцид в Україні триває
зараз // АрміяInform – https://armyinform.com.ua/2021/09/06/rosiyanam-vtlumachuyut-shho-golodomor-cze-vygadkabrytanskogo-shpyguna-a-spravzhnij-genoczyd-v-ukrayini-tryvaye-zaraz/

2022
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10. Тара Кузьо, «Війна Путіна проти України. Революція, націоналізм і криміналітет» / Пер. з англ. Андрія Павлишина. –
К.: Дух і Літера, 2018. – с. 76

12. Виставка «Комунізм = Рашизм» відкрилася на Михайлівській площі – https://uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/vystavkakomunizm-rashyzm-vidkrylasya-na-myhaylivskiy-ploshchi
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вував голову Ростехнагляду Олексія Альошина, котрий розповідав про програму

голошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка 12 квітня 2022 року Путін,

розвитку вугільної промисловості в РФ і зменшення травматизму на підприємствах.

коментуючи звірства російських військ по відношенню до мирного населення в місті

Для порівняння він навів дані з України, зазначивши, що в Україні рівень травмуван-

Буча, що на Київщині, заявив про «фейк та провокацію, як у Сирії». Лукашенко зі сво-

ня на шахтах нижчий. На що Мєдвєдєв у дуже різкій формі відповів: «Для чого нас з

го боку заявив про «психологічну спецоперацію, яку провели англійці». Він сказав,

Україною порівнювати? Я про те, що ані промисловості, ані держави там не існує», –

що може передати якісь документи, що нібито підтверджують це.

заявив Мєдвєдєв.17

Як і у випадку з Голодомором, у катуваннях і фізичній розправі над мирними мешкан-

Той-таки Дмитро Мєдвєдев 15 червня 2022 року у своєму Telegram-каналі написав: «А

цями в Бучі винними назвали англійців, при цьому роль російського пропагандиста

хто сказав, що за два роки Україна взагалі існуватиме на мапі світу?»18

15

Кісєльова в цьому випадку виконав Олександр Лукашенко.
Одіозний російський політик, багаторічний депутат Державної думи РФ, лідер ЛібеВраховуючи, що дії російського керівництва, багато в чому є, як виявилось, право-

рально-демократичної партії Росії, учасник багатьох російських пропагандистських

наступниками комуністичних тоталітарних практик, їх перебрав діючий російський,

ток-шоу на російському телебаченні Володимир Жириновський у листопаді 2019 року

правлячий режим.

назвав українців європейським сміттям та гноєм, які мають щезнути.19

Цікаво, що така агресивна риторика, особливо в російських ЗМІ, плекалась і розви-

У своїй статті «Про історичну єдність росіян та українців», опублікованій 12 липня

валась роками. Велику роль у цьому відігравали російські пропагандистські медіа як

2021 року, президент РФ Путін зазначив, що росіяни та українці – це один народ.20

частина російської державної інформаційної політики, які систематично поширювали фальшиві наративи та відверті фейки про Україну, ЄС і США. Як зазначає відома

Таким чином, Володимир Путін, фактично заперечує існування українського народу...

історикиня та журналістка Енн Епплбаум: «Дослідження російського телебачення з

Паралелі, які одразу спадають на думку: «Один народ, один рейх, один фюрер» – одне

2014 до 2017 року показало, що негативні новини про Європу з’являлися на трьох ос-

з гасел нацистської Німеччини 30-х років ХХ століття.
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Під час спільної пресконференції президента РФ Володимира Путіна та самопро-

новних російських каналах, усі з яких контролюються державою, в середньому 18 разів на день. Деякі історії були вигадані (наприклад, уряд Німеччини насильно забирає

Крім того, таким твердженням очільник Кремля нівелює один із ключових принципів

дітей у гетеросексуальних сімей і віддає їх одностатевим парам), але навіть реальні

міжнародного права та міжнародних відносин – права на рівноправність і самовизна-

історії були підібрані для підтримання ідеї про те, що повсякденне життя в Європі

чення народів. Цей принцип регулює співробітництво держав в одній з найважливі-

страшне і хаотичне, європейці слабкі та аморальні, Європейський Союз — агресив-

ших сфер у розвитку цивілізації, бо нація, народ – першооснова, з якою пов’язується

не інтервенціоністське утворення… У драмі гніву і страху, що постійно змінюється,

суверенітет держави і сам факт її існування. Повага до права кожного народу вільно

яка щоночі розгортається в російських вечірніх новинах, Україна вже давно відіграє

визначати свій політичний статус і здійснювати свій економічний, соціальний та куль-

особливу роль. У російській пропаганді Україна — фальшива країна, країна без історії

турний розвиток – одна з принципових засад міжнародних відносин.21

та легітимності, місце, яке, за словами самого Путіна, є не чим іншим, як «південним
заходом» Росії, невід'ємною частиною російської «історії, культури та духовного про-

Ось і вимальовується логіка в таких заявах Володимира Путіна, які полягають в тому,

стору». Гірше того, каже Путін, ця фальшива держава стала зброєю вироджуваних,

що якщо українського народу не існує, він не може мати права на самовизначення,

вмираючих західних держав і була перетворена на ворожу «анти-Росію».

а як наслідок – на свою суверенну державу. За версією президента РФ, є лише один

16

великий російський народ. Таким чином Путін намагається виправдати майбутнє
Не відставали у своїх висловлюваннях на адресу українського народу та держави і

агресивне повномасштабне військове вторгнення в Україну та свої необґрунтовані

політичні діячі Росії, з подачі яких відбувались відповідні дискусії в медіа, вони орга-

територіальні претензії.

нізовували та скеровували ту пропаганду брехні, агресії та ненависті.
Наприклад, колишній президент і прем’єр-міністр РФ, а також близький друг Володимира Путіна, Дмитро Мєдвєдєв під час засідання уряду в квітні 2016 року заслухо-

17. Медведев: В Украине нет и не было государства // Українська правда – https://www.pravda.com.ua/
news/2022/06/15/7352583/
18. Медведєв розмріявся, що України за два роки вже не буде || Українська правда –

10

16. Слова, що призводять до насильства. Енн Епплбаум — про те, чому росіяни готові жорстоко вбивати українців і як вони
виправдовують це // НВ – https://nv.ua/ukr/opinion/recommends/putin-poyasnyuye-viynu-epplbaum-pro-te-chomu-rosiyanigotovi-vbivati-ukrajinciv-novini-ukrajini-50242217.html

19. Жириновский: Украина — это игрушка, которую все хотят получить // Дума ТВ – https://dumatv.ru/news/zhirinovskii-ukraina---eto-igrushka--kotoruyu-vse-hotyat-poluchit
20. Стаття Володимира Путіна «Про історичну єдність росіян та українців» – http://kremlin.ru/events/president/news/page/43
21. Задорожній О.В., Порушення агресивною війною Російської Федерації проти України основних принципів
міжнародного права: монографія. Київ: К.І.С., 2015, с. 249

2022
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15. Путін назвав злочини росіян у Бучі «фейком, як у Сирії». А Лукашенко пов'язав із цим англійців // Hromadske –
https://hromadske.ua/posts/putin-nazvav-zlochini-rosiyan-u-buchi-fejkom-yak-u-siriyi-a-lukashenko-povyazav-iz-cim-anglijciv
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разом із вами».25 Проти Красовського в Україні відкрито кримінальне провадження за

ції в ПАРЄ Петро Толстой на початку липня 2021 року в ефірі російського пропаган-

частиною 2 статті 442 Кримінального кодексу України – «заклики до геноциду».

дистського телеканалу «Россия 1» зробив заяву про те, що росіяни і українці – один
народ, як сказав президент (Путін). Далі Толстой зазначив, що проблема є лише в

Депутат Державної думи від партії «Справедлива Росія – за правду» Анатолій Вассер-

купці негідників, які, мовляв, антиконституційним шляхом здійснили захоплення

ман під час свого виступу на пленарному засіданні Державної думи РФ 25 січня 2022

влади і їх потрібно вішати на ліхтарях. «А Україна це, безумовно, частина нашої ве-

року заявив, що український народ створено штучно. На думку Вассермана, україн-

ликої Росії», – заявив Толстой.

ських націоналістів не може бути без нації, а нації не існує.26

22

Владислав Сурков, багаторічний помічник президента РФ Володимира Путіна, якого

Свій виступ 21 лютого 2022 року президент РФ Володимир Путін розпочав із істо-

деякі оглядачі називали одним із провідних ідеологів Кремля, в інтерв’ю, опублікова-

ричного екскурсу в минуле, в якому українського народу не існувало. Натомість, як

ному 26 лютого 2020 року, так відгукувався про Україну та українців: «України немає.

зазначив очільник Кремля, з давніх-давен мешканці південно-західних історичних

Є українство. Тобто, є специфічний розлад умів... Сумбур замість держави. Борщ,

древньоруських земель називали себе «русскими» і православними. «Так було і до

Бандера, бандура є. А нації немає. Брошура «Самостійна» країна є, а України немає.

XVII століття, коли частина цих територій возз’єдналась з Російською державою, і піс-

Питання лише в тому, України вже немає чи поки що немає?» Продовжуючи, Сурков

ля», – зазначив президент РФ.

зазначає, що вважає, що України поки немає. Але з часом вона буде. Однак, як додає
кремлівський ідеолог, яка це буде Україна, в яких кордонах вона буде існувати і навіть

Далі Путін вказує на те, що сучасна Україна була створена Росією, точніше більшо-

скільки буде Україн – питання відкриті. І у вирішенні цих питань Росії так чи інакше

вистською, комуністичною Росією. Він називає Україну «Україною імені Володимира

доведеться взяти участь.

Ілліча Леніна», мовляв, саме Ленін був автором і архітектором української держави.

23

Як бачимо, колишній помічник російського президента дозволяє собі висловлювати

Тобто, таким чином Путін відкидає будь-які можливості того, що на території України

твердження про відсутність української нації та ставити під сумнів існування Украї-

є народ, який як етнічна група має право на самоідентифікацію, самовизначення та

ни як незалежної та суверенної держави, в межах міжнародних визнаних кордонів,

право на створення й становлення своєї самостійної держави.

Еволюція російського (путінського) геноциду українського народу

Віцеспікер Державної думи Росії та ексочільник російської парламентської делега-

що можна кваліфікувати, зокрема, як заклики до вчинення геноциду. На тлі таких
висловлювань неважко здогадатись, які поради міг давати Сурков Путіну щодо

Розпад СРСР президент Росії коментує наступним чином. Так, Путін зазначає, що до

України. Очевидно, що він підтримував і надихав агресивні плани Кремля по відно-

розпаду нашої єдиної держави призвели історичні, стратегічні помилки лідерів біль-

шенню до України.

шовиків, керівництва КПРС, допущені в різний час у державному будівництві, економічній та національній політиці. «Розпад історичної Росії під назвою СРСР на їхній

В листопаді 2021 року Владислав Сурков опублікував статтю під назвою «Куди

совісті», – наголосив президент РФ.

подівся хаос? Розпакування стабільності». В ній Сурков закликає активно використовувати так звані імперські технології в російській політиці. Як заявляє автор

Варто звернути увагу на те, що Володимир Путін називає СРСР історичною Росією.

матеріалу, протягом століть російська держава зберігалась за рахунок постійного

Тобто, в його логіці переважає імперське мислення. Очільник Кремля навіть не об-

прагнення виходу за власні межі. Для Росії постійне розширення – не просто одна

мовився про те, що сьогодні на місці СРСР, окрім Росії, існує 14 незалежних держав,

з ідей, а справжня екзистенційність історичного буття. Сурков констатує, що Росія

основу яких становлять зовсім не росіяни, а народи, що проживали на цих землях де-

буде розширятись, таким чином пропагуючи можливість агресії проти інших суве-

сятиліттями та століттями. У висловлюваннях російського президента домінує думка

ренних держав, зокрема України.

про існування Російської імперії, в тій чи іншій формі, яку може населяти виключно

24

російський народ. Порівняйте ці висловлювання Путіна з тим, що він говорив у 2005
На відео, опублікованому 17 січня 2022 року, журналіст російського телеканалу «RT»

році щодо розпаду Радянського Союзу як найбільшої геополітичної катастрофи ХХ

Антон Красовський назвав українців «тваринами» та заявив, що «ми заберемо у вас

століття, і все стає на свої місця. Російський президент всі ці роки роздумував над

вашу Конституцію і спалимо її на Хрещатику (центральна вулиця української столиці)

зовнішньою експансією та відновленням імперії, зокрема шляхом геноциду та придушування непокірних народів.
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23. Сурков: мне интересно действовать против реальности // Актуальные комментарии – https://actualcomment.ru/surkovmne-interesno-deystvovat-protiv-realnosti-2002260855.html

25. Российский пропагандист обещает на видео «сжечь украинцев на Крещатике». В США ответили // Ліга. Новини –
https://news.liga.net/world/video/rossiyskiy-propagandist-obeschaet-na-video-sjet-ukraintsev-na-kreschatike-v-ssha-otvetili

24. Куда делся хаос? Распаковка стабильности // Актуальные комментарии – https://actualcomment.ru/kuda-delsya-khaosraspakovka-stabilnosti-2111201336.html

26. «Сочинили»: Вассерман о возникновении украинцев – https://news.ru/society/sochinili-vasserman-o-vozniknoveniiukraincev/

2022
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22. Толстой назвал Украину «частью великой России» и призвал вешать на фонарях «кучку негодяев» // OBOZREVATEL –
https://news.obozrevatel.com/politics/tolstoj-nazval-ukrainu-chastyu-velikoj-rossii-i-prizval-veshat-na-fonaryah-kuchkunegodyaev-video.htm
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проведення спеціальної військової операції, а де-факто – агресивної війни проти
України. «Ми будемо прагнути до демілітаризації та денацифікації України», – заявив
глава російської держави.
Наступного дня президент Росії Путін назвав українську владу «шайкою наркоманів
та неонацистів».27
Костянтин Малофєєв, російський олігарх, засновник телеканалу «Царьград ТВ», заступник голови Всесвітнього російського народного собору, якого називають одним
із апологетів і фінансистів ідеології «русского мира», в ефірі свого ж каналу «Царьград ТВ» 24 лютого 2022 року заявив: «Земля України – це російська земля, ми звідти
походимо, з Києва... немає їх та вони є – ми... є наша російська держава, яка розділена
на Росію, Україну, Білорусь...»28
Під час телефонної розмови президентів Росії та Франції 3 березня 2022 року Володимир Путін заявив Еммануелю Макрону, що його «операція» проходить «за планом»

українців за допомогою масових репресій необхідно змусити відмовитись від влас-

і що буде «ще гірше», якщо українці не приймуть його умов. Путін також підтвердив,

ної національності, оскільки українці... заважають Росії. Український народ пропаган-

що має намір провести «денацифікацію» України, про що він заявляв із самого почат-

дист називає нацистами.

ку війни. Цікаво, що мав на увазі Путін, коли говорив, що українцям буде «ще гірше»?
Можливо, попереджав про вбивства, катування цивільного населення та знищення

«Окрім верхівки, винна й значна частина народної маси, яка є пасивними нацистами,

усього живого в радіусі потрапляння російських ракет та снарядів?

посібниками нацизму. Вони підтримували нацистську владу та потурали їй. Спра-

Еволюція російського (путінського) геноциду українського народу

У своєму виступі 24 лютого 2022 року президент Росії Володимир Путін оголосив про

ведливе покарання цієї частини населення можливе лише як несення неминучих
На сайті провладної державної російської агенції «РИА Новости» 26 лютого 2022 року

тягарів справедливої війни проти нацистської системи. Подальша денацифікація цієї

з’явилась стаття журналіста Петра Акопова під назвою «Наступление России и ново-

маси населення полягає у перевихованні, яке досягається ідеологічними репресіями

го мира». Серед іншої неоімперської агресії, яка возвеличувала війну проти України,

(придушенням) нацистських установок та жорсткою цензурою: не лише у політичній

автор написав таке: «Володимир Путін взяв на себе історичну відповідальність, вирі-

сфері, але обов'язково також у сфері культури та освіти.

шивши не залишати вирішення українського питання майбутнім поколінням». Стаття була поширена і на інших російських пропагандистських ЗМІ, таких як «Sputnik».

«Назва «Україна", мабуть, не може бути збережена як титул ніякого повністю денаци-

Через деякий час матеріал було вилучено з сайтів, але збереглись докази у вигляді

фікованого державного формування на звільненій від нацистського режиму терито-

численних знімків екранів та автоматичних інтернет-трекерів. Чому ж видалили ма-

рії», – зазначає Сергейцев. 29

теріал цього російського пропагандиста? Вочевидь через те, що Акопов у своїй статті
вжив термін «вирішення українського питання». Нагадаю, що політика винищення

На відміну від попереднього матеріалу Акопова статтю Сергейцева видаляти не ста-

єврейського народу – Голокост – у нацистській Німеччині називалась «остаточне

ли, вочевидь розуміючи, що після жахливих звірств, вчинених російськими військо-

вирішення єврейського питання». Тобто, у вказаній статті містились прямі заклики до

вими в залишених містах під Києвом, приховувати справжні злочинні наміри росій-

геноциду українського народу. Матеріал із сайтів вилучили, але від такої політики і

ського керівництва щодо українського народу – марно.

намірів російська влада не відмовилась.
Офісом Генерального прокурора України Сергейцеву було оголошено підозру за заРосійський політтехнолог Тимофій Сергейцев 5 квітня 2022 року знову ж таки на сайті

клики до вчинення геноциду, а також зміни державного кордону та повалення кон-

«РИА Новости» опублікував статтю під назвою «Що Росія повинна зробити з Украї-

ституційного ладу в Україні.30
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27. Путин назвал руководство Украины «шайкой наркоманов и неонацистов» // Українська правда – https://www.pravda.
com.ua/rus/news/2022/02/25/7325841/
28. https://www.youtube.com/watch?v=RhEvo_cVU_8

29. Заборонити слово Україна та репресувати ціле покоління – розкрито плани кремлівських нацистів, які здивували б
Гітлера || Сьогодні — https://www.segodnya.ua/ua/strana/podrobnosti/zapretit-slovo-ukraina-i-repressirovat-celoe-pokolenieraskryty-plany-kremlevskih-nacistov-kotorye-udivili-by-gitlera-1612916.html
30. Закликав до геноциду. Ще одному російському пропагандисту оголосили підозру // РБК Україна – https://www.rbc.ua/
ukr/news/prizval-genotsidu-eshche-odnomu-rossiyskomu-1651914490.html
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ною». В ній автор робить заклики до деукраїнізації України. Сергейцев стверджує, що
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Twitter заблокував акаунт Рогозіна з вимогою видалити допис як такий, що містить за-

«російським посібником із геноциду».

клики до насильства та ворожнечі.

Депутат німецького Бундестагу Томас Гайльман поскаржився на статтю Сергейцева

Ще один російський політик, котрий неодноразово був помічений у використанні ра-

до прокуратури Берліну, посилаючись на Конвенцію про попередження злочину ге-

дикальних висловлювань по відношенню до України, – депутат Державної думи Росії

ноциду та покарання за нього. «У цьому конкретному випадку (статті Тимофія Сєр-

та директор Інституту країн СНД Костянтин Затулін.

гейцева) йдеться про російське державне агентство новин, на сайті якого огидним
чином закликається до геноциду українців», – заявив німецький політик в інтерв’ю

Наприклад, у своїй статті «Випробування Україною. Третя спроба» у виданні «Росія

«DW» 13 квітня 2022 року.

в глобальній політиці»34 Затулін критикує російську владу 1990-х років за те, що ті не
змогли примусити Україну до другої державної мови (йдеться про російську), феде-

В ефірі ток-шоу Володимира Соловйова на пропагандистському каналі «Росія 1» 15

ралізації, відмову від розколу в православ’ї (тобто визнання єдиною православною

квітня 2022 року один із гостей заявив, що президент Росії Володимир Путін хоче

церквою Українську православну церкву московського патріархату), співпраці та

змусити українців «стерти ідею бути українцем». «Ось що, до речі, говорить із цього

партнерства з Росією.

приводу заступник голови Держдепу США Вікторія Нуланд. Вона, коли говорить із
цього приводу, що, мовляв, геноцид (президент Росії) влаштовує, так вона конкретно

Надалі, як зазначає Затулін, за президентства Путіна ця ситуація почала змінюватись.

говорить: «у чому мета Путіна: стерти ідею бути українцем». Так я з Вікою Нуланд зго-

Однак російський політик і тут обурюється тим, що роздача російських паспортів на

ден! Віко, ти геній!» – сказав він. За словами учасника шоу, «цю ідею треба стерти від

території України затягнулась. Затулін стверджує: «Ми не переборщили, ми недобор-

початку і до кінця — вона сто років отруює життя слов'янським народам». «Насправді

щили із грамотним, розумним, широким втручанням в ці так звані «внутрішні україн-

російським людям сказали, що вони (тепер українці)... Це абсолютно образлива наз-

ські справи». Далі депутат Державної думи закликає до денацифікації та створення

ва. Бути одним із російських народів — і раптом виявитися українцями. Йдеться про

двох Україн. Ось що пише Затулін: «Я не вірю ні в який нейтралітет, демілітаризацію,

українство (а не про країну)!» – додав пропагандист. Він також заявив, що українці

а тим більше в денацифікацію України, допоки Київ, Одеса і Харків залишаються під

нібито є «одним із російських народів».

контролем маріонеткового уряду Зеленського».

Журналістка видання The Daily Beast Джулія Девіс назвала промову пропагандиста

Депутат Державної думи Росії Олег Матвейчев на початку травня 2022 року заявив:

«геноцидною бесідою».

«Саме поняття Україна не повинно існувати в майбутньому і поняття українець теж не
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Видатний американський історик Тімоті Снайдер назвав статтю Тимофія Сергейцева

має існувати в майбутньому».35
Ще один частий гість пропагандистських ток-шоу на російському телебаченні депутат Державної думи Олексій Журавльов в ефірі телеканалу «Росія 1» на початку трав-

До закликів і підбурювання до вчинення геноциду українського народу долучаєть-

ня 2022 року заявив: «Два мільйони українців мають бути знищені».

ся і Російська Православна Церква. Так, бійці 101-ї окремої бригади територіальної

32

оборони Закарпаття знайшли таку «пам'ятку» у російських військових і опублікуДиректор «Роскосмосу», заступник голови уряду РФ (2011-2018 рр.) Дмитро Рогозін 13

вали. У листівці, надрукованій «відділом зі взаємодії зі збройними силами Росії та

червня 2022 року на своїй сторінці в Twitter написав текст такого змісту: «Взагалі, те,

правоохоронними органами Брянської єпархії», мовиться: «Ти російський воїн. Твій

що виросло на місці України, є екзистенційною загрозою російському народу, росій-

обов’язок – захист батьківщини від українських націоналістів. Твоє завдання – стер-

ській історії, російській мові та російській цивілізації. Якщо не покінчимо з ними, як,

ти українську націю з лиця землі. Твій ворог – ідеологія, що наносить гріховне по-

на жаль, не покінчили з ними наші діди, доведеться гинути, але закінчувати ще біль-

шкодження людській душі».36

шою ціною нашим онукам. Тому давайте краще ми з цим покінчимо. Раз і назавжди.
Заради наших онуків».33

Варто зазначити, що російський патріарх Кирило благословив військових на війну
проти України після літургії на свято Торжества православ'я у Москві. Він подарував
ікону командувачу Росгвардії Віктору Золотову.

31. У Соловйова визнали, що мета Путіна – геноцид українців (ВІДЕО) //ДС – https://www.dsnews.ua/ukr/politics/usolovyova-viznali-shcho-meta-putina-genocid-ukrajinciv-15042022-457464
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33. Закликав «покінчити з Україною»: Twitter заблокував акаунт Рогозіна // Українська правда – https://www.pravda.com.ua/
news/2022/06/16/7352834/

35. У російській Держдумі прямим текстом заявили, що хочуть знищити українців // Gazeta.ua – https://gazeta.ua/articles/
politics/_u-rosijskij-derzhdumi-pryamim-tekstom-zayavili-scho-hochut-znischiti-ukrayinciv/1086977
36. РПЦ закликає російських військових «стерти українську націю з лиця землі» – фото // 5 канал – https://www.5.ua/
suspilstvo/rpts-zaklykaie-rosiiskykh-viiskovykh-sterty-ukrainsku-natsiiu-z-lytsia-zemli-foto-275616.html

2022

2022

32. «Два миллиона украинцев должны быть денацифицированы, то есть уничтожены», – депутат Держдуми РФ
Журавльов. ВIДЕО // Цензор.НЕТ – https://censor.net/ua/video_news/3339879/dva_myllyona_ukrayntsev_doljn_bt_
denatsyfytsyrovan_to_est_unychtojen_deputat_derjdumy_rf_juravlov_video

34. К. Затулин, Испытание Украиной. Третья попытка. // Россия в глобальной политике – https://globalaffairs.ru/articles/
ispytanie-ukrainoj/
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В закликах і підбурюванні до геноциду українського народу були помічені навіть звичайні громадяни Росії.
До прикладу, Золотов Олексій Віталійович. На своїй сторінці в Twitter він розмістив
допис «Deutsche Welle» зі світлиною українського десятирічного хлопчика Савелія, що
стоїть біля могили батька, який загинув під час оборони міста Ірпінь. Цей допис Золотов прокоментував наступним чином: «Цей (нецензурне слово) виросте і буде мстити, навіщо залишаєте їх живими?! Вони мають бути всі знищені. Всі». В іншому дописі
той-таки Золотов закликає вбивати українських жінок, щоби ніколи не народжували.38
Ще одним прикладом реакції деяких громадян Росії на війну проти України є телефонна розмова російського військовослужбовця на ім’я Валерій Бабаєв з домом, яку
перехопила Служба безпеки України й оприлюднила у середу, 6 квітня 2022 року.
«Прошу тебя: побыстрее убивай всех украинцев и приезжай домой», – так пише сестра своєму братові-окупанту. А той, сміючись, вихваляється цим у телефонній розмові з родичкою, лагідно називаючи її «крысообразная».39
І це також можна вважати наслідком цілеспрямованої державної та інформаційної
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У відповідь Золотов пообіцяв Кирилу якомога швидше зламати опір України.37

політики РФ щодо розпалювання ненависті, ксенофобії та агресії по відношенню до
українського народу. Дії російського політичного керівництва з підбурювання до геноциду, експансії, воєнної агресії, несприйняття України як по-справжньому суверенної, незалежної держави призвели до жахливих наслідків, які вилились спочатку в
незаконну анексію Криму з подальшою окупацією, воєнні дії на Сході України, а потім
і в агресивне повномасштабне вторгнення російських військ 24 лютого 2022 року, що
містять всі ознаки геноциду українського народу. Простежується той факт, що в російських елітах існує змова на вчинення геноциду українського народу.
Станом на дату написання цього дослідження інформація з Росії про притягнення
когось зі складу російського політичного керівництва, військового командування та
військовослужбовців, журналістів, публічних діячів, звичайних громадян до відповідальності за вчинення геноциду українського народу – відсутня. Незважаючи на те,
що Росія визнає дію Конвенції про попередження злочину геноциду і покарання за
нього, а також наявність статті 357 в Кримінальному кодексі РФ, яка передбачає покарання за вчинення злочину геноциду, російська влада, ЗМІ продовжують ту ж саму
інформаційну політику, спрямовану на підбурення до геноциду українського народу.
Це ще одне свідчення спланованої реалізації таких злочинних дій.
37. Патріарх Кирило благословив війська РФ на війну проти України. Як це сталось // BBC – https://www.bbc.com/ukrainian/
news-60720034
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39. «Побыстрее убивай всех украинцев и приезжай домой»: російські школярі закликають швидше вбивати українців ||
Новинарня – https://novynarnia.com/2022/04/06/pobыstree-ubyvaj-vseh/

2022

2022

38. «Этот выбл**ок вырастет и будет мстить»: рашист в соцсетях призывает убивать украинских детей // Новини Live
– https://novyny.live/ru/society/etot-vybl-ok-vyrastet-i-budet-mstit-rashist-v-sotssetiakh-prizyvaet-ubivat-ukrainskikhdetei-44764.html
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Масові вбивства та катування

Повномасштабна військова агресія Росії
проти України (24.02.2022) як практичний
спосіб реалізації геноциду

Інформація про загибель цивільного населення на території України почала надходити з перших днів агресивного повномасштабного вторгнення російських військ
на територію України.
Але справжнім шоком стали наслідки тимчасової окупації російськими військовими
Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Бородянки, Макарова, Мотижина та інших. Нанесення ударів важкими бомбами по пологовому будинку та драматичному театру, де перебували цивільні громадяни в Маріуполі. Так само, як і руйнування в Чернігові, Харкові,

Станом на дату написання дослідження, згідно з даними Верховного Комісара ООН

Тростянці, Охтирці, Миколаєві, Попасній, Сєвєродонецьку та ще в багатьох україн-

із прав людини (оновлюються щодоби) , від початку повномасштабної агресії від

ських містах та селах.

40

24 лютого 2022 року в Україні загинуло 10465 цивільних людини. Враховуючи, що ці
дані не в повній мірі можуть відобразити ситуацію, яка відбувається на тимчасово

Після звільнення Київської області наприкінці березня-початку квітня 2022 року

окупованих Росією українських територіях, про точну кількість жертв серед

Україна та весь світ здригнулися від наслідків перебування російських військ у пе-

цивільних можна лише здогадуватись.

редмісті Києва.

До прикладу,супутникові світлини можливих братських могил в селищі Мангуш і селі

Журналісти агентств France Press та Reuters 3 квітня тільки на одній з вулиць Бучі

Виноградне поблизу Маріуполя були опубліковані «Схемами». Міський голова Маріу-

побачили близько 20 тіл людей у цивільному одязі. 16 з 20 тіл, що їх побачив фото-

поля Вадим Бойченко вважає, що там можуть бути тіла сотень загиблих – переважно

граф AFP, лежали на тротуарах або на краю дороги. Ще троє загиблих лишилися

з лівобережної частини міста. «Там вони ховають місцевих мешканців, яких ворожа

посеред автошляху, один – у дворі зруйнованого будинку.
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РОЗДІЛ II

російська армія вбила літаками, артилерією. Коли розпочались запеклі бої у місті
після 20 березня, то тіла з вулиць вже прибирати ми змоги не мали… За попередніми

Поруч з тілом одного загиблого лежав відкритий паспорт громадянина України,

даними, в місті Маріуполь було вбито більше 20 тисяч місцевих жителів», – розказав

руки цієї людини були зв'язані за спиною шматком білої тканини. У ще двох загиблих

Вадим Бойченко в коментарі для «Радіо Свобода» 22 квітня 2022 року.

також були білі пов'язки на руках. Місцеві жителі у розмові з Reuters підтверджують,
що під час окупації російських військ їх примушували носити такі пов'язки постійно.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю польському суспільному мовнику TVP заявив, що кількість цивільних жертв у десятки разів перебільшує військові

За словами мера Бучі Анатолія Федорука, вулиці дуже зруйнованого міста всіяні

жертви. Це означає, що це воєнні злочини, це злочини проти людяності, це геноцид

трупами. Щодо пов'язок, то він пояснив, що люди повинні бути «показувати, що вони

проти українців, повідомляє «Українська правда».

не озброєні». Мер міста заявив, що на вулицях Бучі досі є автомобілі, в яких «цілі
сім'ї загиблих – діти, жінки, бабусі, чоловіки».42

В репортажі «Washington Post» із Лисичанська від 22 червня 2022 року зазначається,
що загиблих цивільних громадян ховають у братську могилу, але з посиленням об-

Одразу варто звернути увагу на той факт, що за словами міського голови Бучі Ана-

стрілів міста російською артилерією діставатись до місця поховань стало небезпеч-

толія Федорука, цивільні громадяни мали носити білі пов’язки для того, аби демон-

ним, а відтак неможливим, саме тому люди ховають своїх рідних просто навпроти

струвати, що вони неозброєні. Разом з тим, журналісти, які одними з перших прибу-

будинків, навіть не повідомляючи представників офіційної влади.

ли до звільненого міста, побачили такі білі пов’язки у двох загиблих. Ідентифікація

41

себе як беззбройних, мирних громадян не врятувала їх від смерті.
І такі приклади є не лише в Лисичанську. Тому про кількість мирного населення, яке
загинуло і, на жаль, продовжує гинути внаслідок російської агресії, поки лише зали-

Подальші викриття жертв серед цивільного населення виявилися жахаючими.

шається здогадуватись.
У Бучі було виявлено масове поховання цивільного населення. «Всього на місці

20

41. Letters written, tanks in position as battle for Lysychansk looms // The Washington Post – https://www.washingtonpost.com/
world/2022/06/22/ukraine-lysychansk-battle-preparations-russia/

42. Убиті на вулицях Бучі. Що відомо про місто, звільнене від російських військ // BBC News | Україна – https://www.bbc.
com/ukrainian/features-60971663

2022

2022

40. https://www.ohchr.org/en/news/2022/06/ukraine-civilian-casualty-update-23-june-2022
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Коли бої посилилися, росіяни розлютилися, каже Микола. До цього люди іноді

кульові поранення, мінно-вибухові ушкодження, і частина тіл, які згоріли. Всього по

виходили з підвалу – приготувати їсти або просто подихати повітрям. Але тоді вирі-

району Бучі загинуло 1137 осіб, безпосередньо у місті Буча – 461 людина», – повідо-

шили замкнутися. Під вечір солдати почали палити. Кричали, щоб відкрили. Перш

мив Голова Нацполіції.

ніж покинути місто, вони хотіли розстріляти всіх. Так сталося в одному з будинків на

43

сусідній вулиці, каже чоловік.
Як зазначив мер Бучі, у 85% убитих в Бучі, чиї тіла дістали з братських могил, є кульові поранення. Це свідчить про умисне вбивство, а не випадкову загибель.44

Не зумівши виламати двері, кинули на сходи гранату. З іншого боку вхід міцно тримав другий Леонід. Єдиний з чоловіків, який залишився живий разом з Миколою.

«Їх вбивали за те, що вони були українцями», – таку фразу сказав очільник Нацпо-

Вибух. А після нього тиша.

ліції Київської області після оглядин братської могили у Бучі, яка з’явилась за час
російської окупації міста.45

Цілу добу його тіло пролежало на закривавлених щаблях. Тільки наступного дня в
двері постукали знову, сказали, що у вас є 20 хвилин, щоб все прибрати. Тоді Ми-

Керівник Бучанської окружної прокуратури Руслан Кравченко зазначив, що станом

кола вийшов і побачив, що його другу відірвало голову і розкидало ноги. Залишки

на травень 2022 року було допитано вже 1400 свідків і потерпілих від звірств росій-

Микола зібрав у пакет і викопав нову могилу. Вже третю. Каже, розкопати землю

ських військових. Прокурор Кравченко зазначає, що більшість застрелених окупан-

глибоко не зміг, мало часу, та й роки вже не ті. А тому тепер найбільше турбується,

тами були вбиті без жодних пояснень. Просто бачили місцевого жителя, що їхав на

що, коли піде дощ, пісок розмиє, і прийдуть бродячі собаки.47

велосипеді, і розстрілювали його... Ми в своєму розслідуванні дійшли висновку, що
російські військові мали на меті знищення цивільних просто тому, що вони місцеві

Ще один очевидець звірств у Бучі – чоловік, який в свої 35 років повністю посивів.

жителі, тому що українці.

Ось його спогади про деякі події тих днів: «Після того, як підірвали міст, до Гостомеля зайшли три Камази з ОМОНом. Люди хотіли виїхати машинами. Так омонівці

У Бучі окупанти мали свій штаб, що контролював і тих російських військових, які

без попереджувальних пострілів розстріляли машину з людьми. А тих, хто хотів йти

розміщувалися в Ірпені. У Бучі вони засіли ґрунтовно. І ми бачимо, що ворог у віль-

пішки, заставляли ставати на коліна та йти на колінах», – розповідає чоловік, який

ний від участі у військових діях та несення військової служби час мав можливість

залишився в містечку.

Еволюція російського (путінського) геноциду українського народу

цього поховання перебувало 116 тіл. Більшість – чоловіки. Частина загиблих мали

викрадати та катувати людей, вбивати їх.
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Ось як згадує життя під час окупації в Бучі місцевий житель Микола, 53 роки. Його
розповідь розмістив на своїй сторінці в Facebook продюсер ABC News Oleksiy
Рshemiskiy. Розповідає пан Микола: «Коли росіяни захопили місто, вони почали
вриватися в кожен будинок. Чоловіків виводили на вулицю, роздягали, шукали татуювання». Двом його друзям, Леоніду і Сергію, було за 50, ще один, теж Леонід, був
значно молодший. Побачивши паспорт Леоніда, сказали, що йому немає 50, а значить може воювати. Поставили на коліна і вистрілили в голову.
Леоніда Микола поховав першим. Прямо на дворі. Біля трансформаторної будки.
На місці злочину досі видніється пляма крові. Через декілька днів не стало й Сергія.
Чоловік вийшов на вулицю перекурити і отримав кулю. Просто так. Без всяких слів і
попереджень.

43. Названо точну кількість жертв окупантів у Бучі та околицях // Апостроф – https://apostrophe.ua/ua/news/society/
accidents/2022-06-08/nazvano-tochnoe-chislo-jertv-okkupantov-v-buche-i-okrestnostyah/271221
44. 85% тіл загиблих у Бучі – з отворами від куль. Їх убивали усвідомлено, – міський голова // LB.UA – https://lb.ua/
society/2022/04/15/513498_85_til_zagiblih_buchi-z_otvorami_vid.html
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що лежать на вулицях. Ці тіла були знайдені українськими військовими та іноземни-

їх ексгумували – знову це пережив. Пульс 140 і не знижується вже місяць. Ліки не допо-

ми журналістами після того, як Бучу звільнили від російських окупантів.51

магають. Бомбили, а що робити, треба ж поховати. Як зміг, вирив яму для двох. Зробив
лямки з ременів і тягнув їх по одному. Як зміг – закопав. У сусідки 40-річний син півто-

За даними українських правоохоронців і міжнародних розслідувачів, до злочинів у Бучі

ри години помирав на руках від поранення у живіт. Поховав», – продовжив чоловік.

можуть бути причетні відразу декілька підрозділів з різних силових структур Росії.

І таких історій, які змушують кров стигнути в жилах, сотні, а ще тисячі історій зали-

Головне управління розвідки міністерства оборони України повідомляє, що кату-

шаться нерозказаними, тому що тих, хто міг ними поділитись, безжалісно та безчес-

вання і вбивства вчиняли військові 64-ї мотострілецької бригади 35-тої загально-

но вбили путінські солдати.

військової армії РФ. Ця військова частина дислокується в селі Князє-Волконскоє в

48

Хабаровському краї.
За повідомленням Офісу Генерального прокурора, в підвалі одного з дитячих санаторіїв в Бучі правоохоронці виявили тіла п’ятьох чоловіків із зав’язаними руками.

Також біля Бучі дислокувались солдати з 5-ї окремої гвардійської танкової бригади,

Військовослужбовці збройних сил Російської Федерації катували беззбройних мир-

які представляють російський регіон Бурятія, а саме її столицю Улан-Уде.52

них мешканців, а після цього вбивали їх.49
Президент Росії Володимир Путін 18 квітня 2022 року своїм рішенням відзначив «геЖурналісти видання The New York Times у статті від 11 квітня 2022 року написали

роїзм та відвагу» 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ, яка

статтю про звірства російських військ зі спогадами місцевих жителів про життя в

влаштувала різанину.53

окупації. Росіяни вбивали безрозсудно, часом – із відвертим садизмом, частково – з
помсти, зазначають журналісти… Очевидці розповіли, що російські снайпери обла-

Таке свідоме рішення президента Росії після тих жахливих звірств, які влаштовува-

штували позиції у місцевій школі і відкривали вогонь по усіх, хто проходив вулицею.

ли, зокрема, військові цієї бригади, можна сприймати як нагородження та заохочен-

Розстрілювали пішоходів і з бронетехніки.

ня до продовження вчинення злочину геноциду в майбутньому.

Літню вчительку Людмилу було вбито на порозі свого будинку, коли йшла відчиняти

Не можна оминути увагою і факти масових мінувань житлових будинків, помеш-

двері. Романа Гаврилюка та його брата Сергія застрелено у своєму дворі разом із

кань, садиб цивільних громадян, що залишили після себе відступаючі російські

собаками, буквально зрешеченими кулями. Молода жінка застрелена снайпером,

військові підрозділи. Це є свідченням прагнення навіть після свого відходу спричи-

коли несла сім'ї чаю. Зґвалтована російськими військовими дівчина вбита та кинута

нити настання тяжких наслідків та небезпеку для цивільного населення, яке повер-

у льоху з картоплею.

талось до своїх, дуже часто зруйнованих, пошкоджених або пограбованих осель.

5 березня снайпери почали стріляти на ураження по всіх, хто рухався на південь від

Два масових захоронення було виявлено в Бородянці, що на Київщині. В одній із них –

школи. До 11 березня на вулиці Яблунській лежало вже щонайменше 11 тіл, свідчать

двоє чоловіків 35 років і п’ятнадцятирічна дівчина. У другому місці захоронення право-

супутникові знімки Maxar. Їх не прибирали так довго, тому що російські військові

охоронці виявили тіла шести людей – 4 чоловіка та 2 жінки.

Еволюція російського (путінського) геноциду українського народу

«Я поховав їх там, за червоною машиною. Давайте я вас проведу – побачите. Сьогодні

наказали мирним жителям, будинки яких були біля «баз» окупантів, піти. І почали
обшукувати будинки.50

«Ці люди були вбиті окупантами, у деяких із загиблих є ознаки катувань. Хочу підкреслити, що ці люди – цивільні. Російські військові свідомо розстрілювали мирних

Телеканал CNN 27 квітня опублікував відео з Бучі, яке підтверджує, що російські

людей, які не чинили жодного опору та не становили жодної загрози», – заявив Ан-

окупанти вбивали мирних жителів міста. Кореспондент CNN Метт Ріверс розповів,

дрій Нєбитов, начальник поліції Київської області.54

що відео було знято з дрону 12 і 13 березня та верифіковано телеканалом. На ньому
видно російську техніку та російських військових поруч із тілами вбитих цивільних,
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52. «Бучанська різанина». Ким є перші підозрювані і як їх знайшли
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25

Еволюція російського (путінського) геноциду українського народу

Олег стверджує, що російські війська цілеспрямовано били по бомбосховищах, де
ховались люди. За кілька днів тут скинули щонайменше 10 авіабомб.55
Загалом, станом на 20 червня 2022 року тільки на Київщині було виявлено 1332 тіла загиблих. Про це заявив начальник поліції Київської області. «Більшість з них вбито саме
зі стрілецької зброї, або автоматична, або снайперська, або навіть останнє поховання –
7 людей страчені. У жертв були простріляні і коліна, і голова. Підкреслюю, що це цивільні люди», — зазначив Нєбитов.56 Процес пошуку та виявлення загиблих триває.
За словами глави Національної поліції України Ігоря Клименка, на сьогодні число братських могил складає десь до 20. І це без підвалів, де знаходили по три-чотири-п'ять загиблих, без погребів, де вони були закатовані. Найбільше братських
могил на Київщині — 13. У них поховані 169 мирних жителів. Решта — це Харківська,
Чернігівська і Сумська області.
«Хотів би сказати про тих громадян, яких ми знаходимо в підвалах. Вони або розстріляні, або розстріляні і спалені. Таких випадків дуже багато на Харківщині. Наприклад,
один чоловік, медик, був учасником антитерористичної операції — його російські
військові розстріляли, а потім спалили. Тобто, дуже часто ми маємо складнощі саме з
ідентифікацією таких осіб, тому що вони просто спалені», – заявив Клименко.57
Варто зазначити, що велика кількість цивільних громадян гине або отримує поранення внаслідок невибіркового застосування російськими військами зброї, забороненої міжнародними договорами та конвенціями.
Росія застосувала проти України понад дві сотні видів забороненої зброї. Про таке
повідомляє видання New York Times. Йдеться передовсім про міни і так звані касетні
боєприпаси, що становлять небезпеку для мирних жителів навіть після закінчення
бойових дій. Через застосування такої зброї вже отримали поранення чимало людей,
зокрема й дітей. Також, за даними New York Times, окупанти регулярно використовують некеровані ракети, якими цілять по цивільних об'єктах, і снаряди, що розлітаються
на велику кількість осколків. Використання всіх цих видів зброї заборонене міжнародними договорами, але російська влада ніяк не обмежує їхню кількість. Ба більше, пише
американське видання, становить фактично основу військової стратегії Кремля.58
Таким чином, на нашу думку, такі дії російських військ можна кваліфікувати за пунктами А та В Конвенції.

Факти сексуального насильства
Під час брифінгу 3 червня 2022 року заступниця міністра внутрішніх справ України
Катерина Павліченко повідомила, що працівники поліції від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну отримали близько пів сотні заяв про сексуальні злочини російських загарбників. Зокрема, це такі регіони як Донеччина, Запоріжжя, Київщина, Луганщина, Харківщина, Херсонщина і Чернігівщина. Як сказала Павліченко,
підрозділи Нацполіції мають уже підтверджену інформацію про зґвалтування неповнолітніх дівчат, також є підтверджені факти зґвалтування і жінок старшого віку.59
Звірства російських військових неможливо осягнути, розповідає правозахисниця
Лариса Денисенко. Вона є членкинею правління Асоціації жінок-юристок «ЮрФем»,
яка допомагає постраждалим від сексуального насильства жінкам.
«Це ґвалтування у присутності дітей або ґвалтування неповнолітніх у присутності
батьків. Це ґвалтування у підвалах на очах в усіх присутніх, яких тримають на «мушці», – каже правозахисниця. Дуже часто, за її словами, зґвалтування супроводжуються як убивствами, так і завданням шкоди потерпілим: вибиті зуби, збрите волосся, поламані кінцівки.60
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Бородянка зазнала численних бомбових ударів авіацією. Очевидець жахливих подій

Жертвою зґвалтування на окупованих територіях може стати кожен: і чоловік, і жінка, і дитина. Про те, що такі випадки вже зафіксовано, 5 квітня під час координаційної наради з правоохоронними і державними органами заявила Ірина Венедіктова.
В заяві Українського інституту національної пам’яті «Зґвалтування у російській і радянській арміях як метод війни», присвяченої Міжнародному дню боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту, зазначається, що в російсько-українській
війні факти застосування сексуального насильства мали місце з 2014 року. Але після
повномасштабного вторгнення РФ війська агресора застосовують сексуальне насилля саме як метод ведення війни в небачених раніше масштабах – зокрема, для залякування, помсти чи «покарання» цивільного населення на окупованих територіях.
Сексуальне насилля застосовується до жінок, чоловіків та дітей.
З найбільш кричущих серед зафіксованих злочинів – зґвалтування немовлят свічкою або чайною ложкою; групове зґвалтування хлопчиків-близнюків дворічного
віку, внаслідок якого діти померли; зґвалтування дітей на очах у батьків і навпаки.
•

Зафіксовані факти, коли російські окупанти прямо заявляли, що ґвалтують жінок
задля того, щоб завдати їм психологічної травми, яка викличе небажання жити

55. В Бородянці ворог цілив у підвали, де ховались люди, а рятувати вцілілих не давав постійними обстрілами //
ТСН – https://tsn.ua/ato/v-borodyanci-vorog-ciliv-u-pidvali-de-hovalis-lyudi-a-ryatuvati-vcililih-ne-davali-postiynimiobstrilami-2031361.html
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57. Правда поліцейського № 1. Масові поховання, колаборанти, мародери та робота в умовах війни — велике інтерв'ю НВ
із главою Нацполіції // НВ – https://nv.ua/ukr/ukraine/events/yak-nacpoliciya-pracyuye-pid-chas-viyni-interv-yu-z-igoremklimenkom-novini-ukrajini-50252143.html
58. Росія застосувала в Україні понад 200 видів забороненої зброї – New York Times || ТСН – https://tsn.ua/video/videonovini/rosiya-zastosuvala-v-ukrayini-ponad-200-vidiv-zaboronenoyi-zbroyi-new-york-times.html

59. Документування сексуальних злочинів військових РФ // Укрінформ – https://www.ukrinform.ua/rubricpresshall/3498451-dokumentuvanna-seksualnih-zlociniv-vijskovih-rf.html
60. «Порізав обличчя і ґвалтував»: як російські військові знущаються над жінками і дівчатами // BBC NEWS | Україна –
https://www.bbc.com/ukrainian/features-61004625
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2022

56. На Київщині знайшли вже 1332 тіла цивільних, вбитих під час окупації РФ — поліція // Суспільне Новини –
https://suspilne.media/252063-na-kiivsini-znajsli-vze-1332-tila-civilnih-vbitih-pid-cas-okupacii-rf-policia/

статевим життям у майбутньому та народжувати дітей.
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Зафіксовані вагітності неповнолітніх, яких зґвалтували російські військові.

•

Наявні акти зґвалтування чоловіків, а також людей пенсійного віку.

•

Зафіксовані факти, коли російські військові схиляли до примусового сексу жі-

не зупинимося, доки всі ті, хто вчинив ці злочини, не будуть притягнуті до відпові-

нок, погрожуючи смертельною розправою над ними чи їхніми близькими.

дальності, але навіть і тоді глибоко зранені жертви можуть ніколи не відновитися

Європарламент ухвалив резолюцію, де засудив використання сексуального насильства як зброї на війні Росії проти України. «Масові зґвалтування, сексуальне та
гендерне насильство, тортури та геноцид використовуються як воєнна зброя. Ми
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після такої травми», – заявив автор резолюції, польський соціал-демократ Роберт
Психологиня Василіса Левченко у коментарі Радіо Свобода каже, що часто про ви-

Бєдронь, якого цитує пресслужба Європарламенту.65

падки зґвалтувань повідомляють не постраждалі, а їхні родичі чи знайомі.
Міжнародний Трибунал щодо Руанди 2 вересня 1988 року виніс вирок вчителеві й
«Річ не в тім, що жінки не хочуть про це говорити – вони не можуть. Шокова травма

політику Жанові Полю Акаєзу, визнавши його винним в організації зґвалтувань жі-

не дає можливості в принципі формулювати думки… Така людина навіть не може

нок племені тутсі в провінції Таба 1994 року. Суд визнав, що масові зґвалтування слід

повідомити, що саме сталося», – в такому психологічному стані часто перебувають

вважати різновидом геноциду.66

постраждалі від сексуального насильства, пояснює Левченко. А тому справжня
кількість випадків зґвалтувань може бути набагато більшою.62

Скоєні російськими військовими в Україні зґвалтування та сексуальне насильство
є геноцидом. Про це йдеться у міжнародній юридичній доповіді «Незалежний пра-

Клінічна психологиня Катерина Галянт працює з трьома українками, яких зґвалтува-

вовий аналіз порушення російською федерацією Конвенції про геноцид в Україні та

ли російські окупанти. Дівчата ще в стані шоку. Їм від 16 до 20 років.

обов'язку запобігти».67

Дівчата розповідають, що їх не одна людина ґвалтувала. Це були групові зґвалтуван-

Як зазначається у дослідженні, масштаби повідомлень про сексуальне насильство

ня від трьох до п’яти чоловік. Двоє розповіли, що це були молоді хлопці орієнтовно

та зґвалтування на тимчасово захоплених територіях свідчать про повсюдність

18-20 років, і в групі був старший чоловік орієнтовно 50 років.

і систематичність дій російських військ, включно із груповими зґвалтуваннями,
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•

зґвалтуваннями батьків у присутності дітей і навпаки, сексуальне рабство.
Дівчата кажуть, що, скоріше за все, окупанти були п’яні. І що їх врятувало те, що ті
понапивалися наприкінці так, що позасинали, і була змога втекти. Вони впевнені,

Зґвалтування та сексуальне насильство можуть бути численними актами геноциду,

якби не це, то в живих не залишилися б.

включаючи заходи із запобігання народженню, і спричиняти добре вивчену довгострокову фізичну та біологічну шкоду, підкреслюють експерти.

Дівчат били, бо пручалися. Синці є. В однієї ніби не всі зуби, по тому, як вона говорить, відчувається, що важко говорити. Одна сказала, що в якийсь момент втратила
свідомість, десь чогось не пам’ятає, що було, але ноги-руки ніби не зламані. В іншої
чи то зламана рука, чи сильний забій, бо ми пробували арттерапію, просили, щоб
вона малювала, але рука не працювала через сильні побої. Статеві органи пошкоджені. Точно знаю, що ні в кого з дівчат не було сильної кровотечі вагінальної, яку б
вони не могли зупинити.63
Президент Європейської Ради Шарль Мішель, під час засідання Ради Безпеки ООН
щодо сексуального насильства заявив, що Європейський Союз продовжує отримувати інформацію про те, що російські війська використовують сексуальне насильство як зброю війни.64
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62. Ґвалтують усіх: літніх жінок, дітей і чоловіків. Світ дізнається про сексуальні злочини російських військових // Радіо
Свобода – https://www.radiosvoboda.org/a/zhvaltuvannya-war-russia-ukraine-rape/31797719.html

65. Європарламент вимагає покарань за сексуальні злочини військ РФ в Україні|| DW – https://www.dw.com/uk/u-yesvymahaiut-pokaran-za-masovi-zgvaltuvannia-v-ukraini/a-61697256
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66. Козицький Андрій. Дослідження Голодомору та геноцидні студії/ Львів: Видавництво «Апріорі», 2021. С. 232

64. Про сексуальні злочини російських військових має дізнатися світ, вони не мають залишитися безкарними, – голова
Євроради || LB.UA – https://lb.ua/world/2022/06/07/519215_pro_seksualni_zlochini_rosiyskih.html

67. Cексуальні злочини військових рф є геноцидом українського народу || Укрінформ – https://www.ukrinform.ua/rubricato/3495318-seksualni-zlocini-vijskovih-rf-e-genocidom-ukrainskogo-narodu.html
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61. Зґвалтування у російській і радянській арміях як метод війни // УІНП – https://uinp.gov.ua/informaciyni-materialy/
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ська федерація нехтує практично всіма людськими правами… Їх вивозять примусово,
часто відбирають документи... Є випадки, коли діти опиняються без батьків, а повернути їх до рідних в Україну не вдається. Водночас російська дума навіть прийняла

Мільйон двісті тисяч українців. Саме стільки людей окупанти силою вивезли до Росії

закон про спрощене усиновлення таких дітей».71

з початку повномасштабної війни. Серед них – 240 тисяч дітей. Про це повідомила
міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.68

В Росії не заперечують фактів вивезення українських громадян із окупованих нею
територій, але називають це «евакуацією».72

Президент України Володимир Зеленський зазначив: «Росія проводить послідовну
злочинну політику депортації наших людей. Силою вивозить і дорослих, і дітей. Це

Щоби зрозуміти загрози і ризики, з якими стикаються насильницьки переміщені укра-

один із найбільш підлих російських воєнних злочинів. Загалом зараз вивезено понад

їнські діти в Росії, варто, для прикладу, послухати аудіоперехоплення розмови росій-

200 тисяч українських дітей. Це й сироти з дитячих будинків. І діти з батьками. І діти,

ського військового з дружиною, яка живе у прикордонному з Україною місті, куди за-

розлучені зі своїми родинами».

гарбники незаконно депортують українців, зроблені Службою безпеки України. Жінку
обурило, що українські діти відмовилися малювати символіку до святкування «Дня

Він додав, що російська держава розпорошує цих людей по своїй території, поселяє

победы», тож вона запропонувала покарати їх нелюдськими катуваннями.

українських громадян, зокрема, у віддалених регіонах.
Згідно з перехопленням, вона заявила: «Я бы им наркотики вколола, если бы работа«Мета цієї злочинної політики – не просто вкрасти людей, а зробити так, щоб депор-

ла, смотрела бы им в глаза и сказала бы: «Сдыхайте, мучайтесь». Я бы им пи*ьки реза-

товані забули про Україну й не могли повернутися», – додав Президент.

ла, звёзды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу,
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чтобы им больно так было».73
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син Дмитро Лубінець, під час брифінгу, зазначив: «На окупованих територіях росій-

Примусова депортація
(насильницька передача дітей)

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця порівняв насильницьке
переселення українців у Росію з діями нацистської Німеччини. «Невід'ємним елемен-

Росія, провадячи війну в Україні, порушує абсолютно всі права українських дітей –

том такого переміщення є фільтраційні табори», – додав він.

про це заявила радник-уповноважений президента з прав дітей та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.

«Щоразу здається, що ми вже звикли до ганебних методів російської війни. Але кожна свіжа новина з Маріуполя та десятків інших гарячих точок доводить, що росіяни

«Росія порушує абсолютно всі права українських дітей, передбачені Конвенцією ООН

здатні досягати нових висот», – зазначив Кислиця.

про права дітей та іншими міжнародними і національними законодавчими актами.
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Це і право на особисте життя, на захист від посягань на нього, на захист від усіх форм
У заяві української делегації в ООН, яку зачитав радник постійного представництва

психологічного та фізичного насильства, на захист від усіх форм сексуальної експлу-

України Сергій Дворник, оприлюдненій 26 травня 2022 року, йдеться: «Викрадення

атації, на відпочинок та розваги, освіту, родину тощо», – сказала Герасимчук.

щонайменше 230 тисяч українських дітей в числі 1,4 млн громадян України, насильно
депортованих до Росії, є злочином, спрямованим на знищення української нації шля-

Також, за її словами, дії, які вчиняє РФ щодо українських дітей, мають усі ознаки

хом позбавлення її молодих поколінь, що є сучасним проявом колоніалізму… Росія

геноциду, оскільки є факти примусового переміщення та депортації дітей до Росії,

цілеспрямовано нападає на українське цивільне населення в рамках своєї воєнної

ОРДЛО та Білорусі, до того ж президент РФ підписав указ про спрощене усиновлен-

стратегії в стилі нацизму».

ня дітей з України.74

Народний депутат, голова Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок надан-

тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної

ня російського громадянства дітям-сиротам з України і територій, контрольованих

Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відно-
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72. Более 307 тысяч детей эвакуировали в РФ c территории Украины, ДНР и ЛНР с конца февраля || Интерfaкс –
https://www.interfax.ru/world/846957

69. Одним з найпідліших злочинів Росії є примусове вивезення українців — Зеленський || Укрінформ — https://www.
ukrinform.ua/rubric-ato/3497777-odnim-iz-najpidlisih-zlociniv-rosii-e-primusove-vivezenna-ukrainciv-zelenskij.html

73. Росіяни закликають своїх родичів-військових вбивати і катувати українських дітей || Укрінформ –
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3480378-rosiani-zaklikaut-svoih-rodicivvijskovih-vbivati-i-katuvati-ukrainskih-ditej.html

70. На територію росії примусово вивезено понад півмільйона українців – постпред в ООН || Слово і Діло — https://www.
slovoidilo.ua/2022/04/20/novyna/suspilstvo/terytoriyu-rosiyi-prymusovo-vyvezeno-pivmiljona-ukrayincziv-postpred-oon

74. Росія порушує абсолютно всі права українських дітей – уповноважена з прав дітей || Interfax Ukraine –
https://interfax.com.ua/news/general/836276.html
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68. Верещук повідомила, скільки людей окупанти силою вивезли до Росії від початку повномасштабної війни || ТСН –
https://tsn.ua/ato/vereschuk-povidomila-skilki-lyudey-okupanti-siloyu-vivezli-do-rosiyi-vid-pochatku-povnomasshtabnoyiviyni-2091652.html

71. До Росії вивезли близько 200 тисяч дітей з України — депутат || Укрінформ – https://www.ukrinform.ua/rubricsociety/3479907-do-rosii-vivezli-blizko-200-tisac-ditej-z-ukraini-deputat.html
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Ті дії, які зараз робить Російська Федерація стосовно українських дітей, мають абсо-

позбавлених батьківської опіки, та недієздатних людей.

лютно всі ознаки геноциду українського народу. Росія називає це «евакуацією із зон

75

бойових дій», при цьому замовчуючи, що веде на території України повномасштабну
В офіційній заяві Міністерства закордонних справ України щодо указу президента

війну та знищує колись мирні українські міста. Правозахисники кажуть — це не що

РФ про спрощений прийом в російське громадянство українських дітей-сиріт від

інше, як депортація. Таке формулювання підтримав і Сейм Литви.79

31.05.2022 зазначається: «Розглядаємо указ президента Російської Федерації про
спрощення прийому в російське громадянство українських дітей-сиріт або тих, хто
залишився без батьківського піклування, як спробу Кремля легалізувати незаконне
переміщення на територію РФ українських дітей з тимчасово окупованих російською
ня дітей з території України.

Масові руйнування, удари та обстріли як навмисний
спосіб створення умов, непридатних для життя

Дії РФ грубо порушують Женевську конвенцію про захист цивільного населення під

Внаслідок російської воєнної агресії, нанесення ракетно-бомбових ударів, неви-

час війни від 1949 року, яка передбачає зобов’язання держави-окупанта не змінюва-

біркових обстрілів російської артилерії в Україні практично повністю або частково

ти громадянського статусу дітей, а також Конвенцію ООН про права дитини від 1989

були зруйновані такі міста та містечка як: Маріуполь, Харків, Чернігів, Тростянець,

року. За міжнародним правом, дії Росії можуть також кваліфікуватися як насильниць-

Охтирка, Миколаїв, Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк, Гостомель, Ірпінь, Буча,

ка передача дітей з однієї людської групи до іншої.

Бородянка. Зазнала значних ушкоджень і українська столиця — Київ. Знищення або

армією територій України. Своїм указом Владімір Путін фактично узаконив викраден-

суттєвих ушкоджень зазнали: медичні заклади, університети, школи, дитячі садочВід початку широкомасштабного вторгнення на територію України російські загарб-

ки, адміністративні будівлі, склади, зерносховища, об‘єкти критичної інфраструкту-

ники примусово перемістили на територію РФ сотні тисяч громадян України, зокре-

ри, мости та дороги тощо.

Еволюція російського (путінського) геноциду українського народу

незаконними угрупованнями «ДНР» і «ЛНР». Ці норми поширюються також на дітей,

ма і українських дітей».
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За попередніми підрахунками, в Україні зруйновано або пошкоджено 116 тис. житлоПравозахисники організації «ZMINA» назвали таке рішення російського президента

вих будинків, у яких мешкали близько 3,5 млн людей. Про це під час онлайн-конфе-

Путіна частиною насильницької русифікації мешканців окупованих територій, зокре-

ренції повідомила заступниця директора департаменту житлової політики та бла-

ма дітей. Водночас також у майбутньому це дозволить росіянам усиновлювати укра-

гоустрою Міністерства розвитку громад та територій Світлана Старцева.

їнських сиріт, оскільки раніше законодавство РФ забороняло усиновлення дітей без
За словами чиновниці, незначних пошкоджень — до 25% — зазнали 3,8 тис. бага-

російського громадянства.77

токвартирних та 24,4 тис. індивідуальних будинків. Відбудови з «нуля» потребують 30
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що Україна розслідує

тис. багатоквартирних та 27,3 тис. індивідуальних будинків. «Капітального ремонту

понад 20 кримінальних проваджень щодо примусового переміщення осіб у Росію та

або реконструкції — 58,5 тис. багатоквартирних будинків та 52,6 тис. індивідуальних

Білорусь.

садиб», — сказала Старцева.

«В нас більше 20 справ щодо примусового переміщення осіб у рф, білорусь. Безпосе-

За попередніми підрахунками, загальні збитки, заподіяні житловому фонду, пе-

редньо в Кримінальному кодексі України є стаття про геноцид, де чітко зазначається,

ревищують 100 млрд гривень.80 Наприклад, сьогодні на деяких вулицях Північної

що примусове переміщення дітей є частиною кваліфікуючою злочину геноциду, тому

Салтівки в Харкові, де до початку бойових дій проживали 300 тисяч людей, немає

для нас це перспективний напрямок розслідування», – сказала вона.

жодної вцілілої будівлі.81

78

Журналісти BBC NEWS так описують ситуацію в цьому районі міста. Поки Харків
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бомбили – у березні, квітні, травні, червні – у Салтівці залишалося все менше і менше

76. Заява МЗС України щодо указу президента РФ про спрощений прийом в російське громадянство українських дітейсиріт || Міністерство закордонних справ України – https://mfa.gov.ua/news/zayava-mzs-ukrayini-shchodo-ukazu-prezidentarf-pro-sproshchenij-prijom-v-rosijske-gromadyanstvo-ukrayinskih-ditej-sirit

79. До Росії депортували понад 238 000 українських дітей: чи є шанс повернути їх додому || UATV – https://uatv.ua/uk/dorosiyi-deportuvaly-ponad-238-000-ukrayinskyh-ditej-chy-ye-shans-povernuty-yih-dodomu/

77. Путін спростив набуття російського громадянства для дітей-сиріт з України || ZMINA – https://zmina.info/news/putinsprostyv-nabuttya-rosiys%CA%B9koho-hromadyanstva-dlya-ditey-syrit-z-ukrayiny/

80. За час війни в Україні зруйновано або пошкоджено 116 тисяч житлових будинків|| Суспільне Новини – https://suspilne.
media/251131-za-cas-vijni-v-ukraini-zrujnovano-abo-poskodzeno-116-tisac-zitlovih-budinkiv/

78. В Україні відкрили 20 справ через депортацію людей до Росії та Білорусі || Укрінформ – https://www.ukrinform.ua/
rubric-ato/3499782-v-ukraini-vidkrili-20-sprav-cerez-deportaciu-ludej-do-rosii-ta-bilorusi-venediktova.html

81. Розстріляний район: на що росіяни перетворили Північну Салтівку у Харкові || Укрінформ – https://www.ukrinform.ua/
rubric-ato/3490200-rozstrilanij-rajon-na-so-rosiani-peretvorili-pivnicnu-saltivku-u-harkovi.html
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75. Путін «краде» дітей з України. Що треба робити для їхнього повернення? || Радіо Свобода — https://www.radiosvoboda.
org/a/novyny-pryazovya-deportatsiya-ditey-mariupol-rosiya-usynovlennya-putin/31877450.html
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Розслідування також спростовує твердження Росії про те, що театр служив україн-

ють вікна вигорілих помешкань, куди влучили снаряди. З боків будинків видніються

ською військовою базою. Ніхто зі свідків не бачив українських військових, які діяли

провали на кілька поверхів. У дахах – акуратні круглі отвори, куди влучили снаряди,

всередині будівлі. І ніхто не сумнівався, що театр був зруйнований внаслідок удару

але не вибухнули. На доріжках між будинками розкидані особисті речі, які викинуло з

російської авіації.84

квартир потужною вибуховою хвилею. А снаряди продовжують падати.
Внаслідок авіаційного удару 9 березня 2022 року в Маріуполі було зруйновано полоКоли вони приземляються, вони струшують землю, а удар відлунням віддається від

говий будинок.

будівель крізь зелені насадження та ігрові майданчики. Різні снаряди та ракети мають
характерні звуки та залишають характерні осколки, які місцеві жителі навчилися роз-

Загалом за чотири місяці повномасштабної війни внаслідок бойових дій в Україні зруй-

пізнавати. Серед них є заборонені касетні боєприпаси й некеровані бомби. Удари та-

новано 118 лікарень. Крім того, пошкоджень зазнали ще 628 медичних закладів. Про це

кої зброї не влучають точно у ціль, а тому у Салтівці немає жодного безпечного місця.

повідомляє «РБК Україна» з посиланням на Міністерство охорони здоров‘я України.85

Коли обстрілів немає, район затихає. «Салтівка зараз, як Чорнобиль», – каже 44-річ-

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що наразі через війну пошко-

ний Сергій Христич. Чоловік, який мешкає у будівлі №80, умивається водою з пласти-

джено або зруйновано майже 24 тис. кілометрів доріг, 305 мостів, 6,3 тис. кілометрів

кової пляшки.

залізничних колій.86

«Звісно, у Чорнобилі була радіація, але його не знищили. У нас немає радіації, але тут

Збройні сили Російської Федерації за час військової агресії проти України зруйнува-

усе знищено, – каже він. – Жити тут неможливо».

ли понад 200 підприємств, 12 аеропортів та понад 1 тис. навчальних закладів, а також

82

інші об’єкти інфраструктури. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на ВсесНайсмертельніше місце в Україні. Саме так назвала Маріуполь Верховний комісар

вітньому економічному форумі в Давосі.87

Еволюція російського (путінського) геноциду українського народу

будівель. Тепер околиці перетворилися на місто-привид. Куди не поглянь, чорні-

ООН з прав людини Мішель Бачелет.
За даними Міжнародної організації праці, з початку повномасштабної російської
«З лютого до кінця квітня Маріуполь, ймовірно, був найбільш смертоносним місцем

агресії в Україні втрачено близько 4,8 мільйонів робочих місць.88 Непрямі втрати у

в Україні. Інтенсивність та масштаби бойових дій, руйнувань, загибелі та поранень

сільському господарстві через зменшення виробництва, блокаду портів і здорожчан-

переконливо свідчать про серйозні порушення міжнародного гуманітарного права

ня виробничих факторів перевищують 23,3 млрд доларів.

та грубі порушення міжнародного права», – заявила Верховний комісар ООН з прав
людини Мішель Бачелет.

Про це йдеться в огляді Центру досліджень продовольства та землекористування
KSE Institute спільно з Міністерством агрополітики.89

За її словами, в Маріуполі підтверджено загибель 1348 мирних жителів, зокрема 70
дітей, але фактична кількість загиблих набагато більша.

Через блокаду українських морських портів Чорноморським флотом Росії Україна
щодня втрачає 170 мільйонів доларів. Такі дані наводить прем‘єр-міністр України.90

Також Бачелет додала, що жителі провели понад місяць в облозі: у підвалах без
води, тепла та медичної допомоги, в місті пошкоджені або зруйновані до 90% багатоповерхових будинків, а також до 60% приватних, були пошкоджені чи зруйновані
всі лікарні.83
Внаслідок удару Росії по драмтеатру в Маріуполі загинули 600 людей – повідомляється в розслідуванні інформагентства Associated Press.
Бомба була скинута російським військовим літаком. Не врятував навіть напис «ДІТИ»
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85. Скільки лікарень окупанти зруйнували з початку війни: відповідь МОЗ || РБК Україна – https://www.rbc.ua/ukr/news/
skolko-bolnits-okkupanty-razrushili-nachala-1656168234.html
86. Стало відомо скільки кілометрів доріг та переправ зруйновано через війну – https://landlord.ua/news/stalo-vidomoskilky-kilometriv-dorih-ta-pereprav-zruinovano-cherez-viinu/
87. Росія знищила понад 200 українських підприємств || GMK Center – https://gmk.center/ua/news/vojna-rossii-protivukrainy-unichtozhila-bolee-200-predpriyatij-2/
88. Через війну в Україні було втрачено майже 5 млн робочих місць – МОП || Слово і Діло – https://www.slovoidilo.
ua/2022/05/11/novyna/suspilstvo/cherez-vijnu-ukrayini-bulo-vtracheno-majzhe-5-mln-robochyx-miscz-mop

82.«Тут тепер як у Чорнобилі». Як живе Салтівка на околицях Харкова|| BBC News Україна – https://www.bbc.com/ukrainian/
features-61926230

89. Непрямі втрати агросектору від війни перевищують $20 мільярдів || Економічна правда – https://www.epravda.com.ua/
news/2022/06/22/688428/

83. Маріуполь — найсмертельніше місце в Україні — ООН || Суспільне. Новини – https://suspilne.media/251513-mariupolnajsmertelnise-misce-v-ukraini-oon/

90. Україна щодня втрачає $170 млн через блокаду портів – https://finclub.net/ua/news/ukraina-shchodnia-vtrachaie-usd170mln-cherez-blokadu-portiv.html
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з двох сторін театру.

84. У драмтеатрі Маріуполя загинули 600 людей, – розслідування Associated Press || Джерело: https://censor.net/ua/
n3338946
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інфраструктури, підприємств. Це призводить до неможливості реалізації мирними
жителями багатьох базових прав, таких як право на охорону здоров’я, освіту, гідний
життєвий рівень тощо. Люди в багатьох місцях вимушені жити без доступу до питної
води та їжі в складній гуманітарній ситуації.
Шалені збитки української економіки в перспективі можуть призвести до згортання
соціальних програм в державі та – як наслідок – стрімкого зростання бідності.
Такі дії російських військ можуть бути кваліфіковані за пунктом С статті ІІ Конвенції
ООН Про запобігання злочину геноциду і покарання за нього — навмисне створення
для якоїсь групи таких життєвих умов, які розраховані на повне або часткове фізичне
знищення її.
Таким чином, на нашу думку, простежується прямий причинно-наслідковий зв‘язок
між прямим і публічним підбурюванням російського політичного керівництва та змовою з метою його вчинення – і безпосередньою реалізацією геноциду українського
народу, як це показано в розділах.
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моване руйнування житлових будинків, медичних і навчальних закладів, об‘єктів

Еволюція російського (путінського) геноциду українського народу

36

Таким чином триваюча військова агресія Росії проти України демонструє цілеспря-

37

Еволюція російського (путінського) геноциду українського народу

Російська агресія як геноцид
українського народу в оцінках політиків,
урядів і парламентів держав
та експертного співтовариства

сил і військово-політичного керівництва РФ геноцидом українського народу. Такі ж
рішення були ухвалені парламентами Латвії, Литви, Польщі, Канади, Чехії, Ірландії.
Закликала розслідувати, зокрема і злочин геноциду, ПАРЄ своєю Резолюцією від 27
квітня 2022 року.
Європарламент в своїй Резолюції від 19 травня 2022 року закликає ЄС вжити всіх необхідних заходів у міжнародних провадженнях і судах для підтримки переслідування російського та білоруського режимів за воєнні злочини, злочини проти людства,
геноцид та агресію, скоєні в Україні.93

Постановою про «Заяву Верховної Ради України «Про вчинення Російською

Президент США Джо Байден заявив, що диктатор Володимир Путін здійснює гено-

Федерацією геноциду в Україні» (№ 7276) Верховна Рада України визнала дії, вчинені

цид в Україні. «Стає дедалі зрозумілішим, що Путін просто намагається знищити

Збройними силами РФ та її політичним і військовим керівництвом під час останньої

ідею навіть бути – бути українцем. Кількість доказів цьому, – сказав Байден, – зро-

фази збройної агресії Російської Федерації проти України, яка розпочалася 24 лютого

стає, і зараз ситуація інша, ніж була ще тиждень тому. Дедалі більше з'являється

2022 року, геноцидом українського народу. Мета вказаної Постанови – викриття

доказів, у буквальному сенсі жахливих речей, які росіяни зробили в Україні. І ми

істинних намірів Російської Федерації, її дій щодо знищення українського народу

будемо дізнаватися все більше і більше про завдану шкоду».94

під час здійснення збройної агресії Російської Федерації проти України й донесення
цієї інформації до міжнародної спільноти з метою ініціювання притягнення до

Президент України Володимир Зеленський так відреагував на слова президента

відповідальності всіх винних осіб.

США Джо Байдена: «Справжні слова справжнього лідера. Називати речі своїми іме-
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РОЗДІЛ III

Парламент Естонії одноголосно схвалив Заяву, якою визнав дії російських збройних

нами важливо, щоб протистояти злу».95
Постанова Верховної Ради про визнання геноциду має стати юридичною складовою
обвинувального вироку Міжнародного кримінального суду щодо Росії. Про це Голо-

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо приєднався до думки президента США Джо

ва Верховної Ради України Руслан Стефанчук зазначив в етері загальнонаціонально-

Байдена стосовно того, що дії російської армії в Україні можна характеризувати як

го телемарафону UA разом.

геноцид. «Я думаю, це абсолютно правильно, що все більше людей використовують
слово «геноцид» щодо того, що робить Росія, що зробив Володимир Путін», – заявив

За його словами, постанова «Про «Заяву Верховної Ради України «Про вчинення

він журналістам у Квебеку 13 квітня.

Російською Федерацією геноциду в Україні» є не політичним, а насамперед юридичним документом.

«Ми бачили це бажання атакувати цивільне населення, використовувати сексуальне
насильство як зброю у війні. Це абсолютно неприйнятно», – наголосив канадський

«Ми виходили з того, що нам не потрібна просто політична заява про геноцид. Ми

прем'єр.96

формували її, щоб вона, як юридична складова, лягла в обвинувальний вирок спеціально для Міжнародного кримінального суду. Тому я одразу передав цю поста-

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що свідчення злочинів,

нову у перекладі англійською мовою прокуророві Каріму Хану (Головний прокурор

скоєних проти мирного населення у Бучі, не виглядають «далекими від геноциду».97

Міжнародного кримінального суду – ред.), який веде цю справу в МКС», – розповів
Руслан Стефанчук.91
В інтерв’ю для BBC Президент України Володимир Зеленський заявив: «Це не війна,
це – геноцид».92
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92. «Після Бучі я не відчував нічого, крім ненависті» – Зеленський в інтерв'ю ВВС – https://www.bbc.com/ukrainian/
features-61114689

94. Байден назвав дії Росії в Україні геноцидом. Він повторив це кілька разів || BBC News Україна – https://www.bbc.com/
ukrainian/news-61082461
95. Справжні слова справжнього лідера – Зеленський прокоментував заяву Байдена про геноцид в Україні || ТСН –
https://tsn.ua/politika/spravzhni-slova-spravzhnogo-lidera-zelenskiy-prokomentuvav-zayavu-baydena-pro-genocid-vukrayini-2035699.html
96. Трюдо погодився з Байденом, що Росія вчиняє геноцид в Україні // DW – https://www.dw.com/uk/triudo-pohodyvsia-zbaidenom-shcho-rf-v-ukraini-vchyniaie-henotsyd/a-61469303
97. Побачене у Бучі не виглядає «далеким від геноциду» – Джонсон
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91. Руслан Стефанчук: Постанова Верховної Ради про визнання геноциду має стати юридичною складовою
обвинувального вироку Міжнародного кримінального суду щодо росії|| Верховна Рада України – https://www.rada.gov.ua/
news/Novyny/221809.html

93. Європарламент закликав якнайшвидше притягнути до трибуналу режими РФ і Білорусі|| Європейська правда –
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/05/19/7139690/
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Відомий ізраїльсько-американський політолог та історик, співробітник Університе-

ня – знищити українську націю», – сказав Дуда. Він додав, що загибель такої кілько-

ту Джона Гопкінса Євген Фінкель заявив, що «після Бучі уже було відомо достатньо

сті мирних жителів свідчить про справжні наміри Росії.

фактів, щоби назвати те, що відбувається, геноцидом».102

98

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила: «Керівництво Росії наочно проде-

Як зазначає відомий економіст і дипломат Андерс Аслунд: «Національне коріння

монструвало своє бажання знищити Українську державу та український народ і на

українців можна відстежити впродовж більш ніж тисячі років. Але Владімір Путін від-

словах, і на ділі. У війні Росії проти України є явні ознаки геноциду. При цьому ми ще

мовляється визнати, що Україна – це взагалі народ. Він заперечує українську історію,

не бачили всієї повноти кремлівських злочинів». За її словами, в цих умовах посил

мову, культуру й релігійні традиції, публічно наполягаючи, що всі українці – це нібито

Естонії однозначний – «винні та плануючі геноцид і злочини проти людяності будуть

насправді «росіяни». Оскільки він не визнає право України на існування, все його ро-

притягнуті до відповідальності».

зуміння країни безнадійно спотворене».103

99

«Планованим геноцидом» назвав війну Росії проти України ексдержсекретар Майк

Про цілеспрямованість наміру не визнавати право українського народу на існу-

Помпео.

вання свідчать численні публічні заяви президента та інших посадових осіб Росії.

100

«Геноцид завжди починається з плану винищення певної національної, етнічної,
«Незаконна, загарбницька війна Путіна становить планований геноцид, який є умис-

расової або релігійної групи як такої. Це – заперечення права народу або нації на

ним знищенням народу, за визначенням ООН 1948 року», – сказав Помпео.

існування», – пояснює український правник, експрезидент Європейського комітету
із запобігання катуванням (2015-2021) Микола Гнатовський. «Заяви Путіна про ви-

Правильну оцінку злочинам і звірствам, що вчиняються на території України росій-

рішення українського питання, якими супроводжувалося оголошення війни проти

ськими військовими, надав представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час

України, містять такий план. Публікації його посіпак у державних російських ЗМІ

засідання Постійної Ради ОБСЄ 5 травня. Карпентер вказав на те, що риторика з боку

його розвивають», – додає він.104

Еволюція російського (путінського) геноциду українського народу

Президент Польщі Анджей Дуда розцінює дії РФ як геноцид. «Мета цього вторгнен-

представників РФ заперечує будь-які історичні та культурні відмінності України від
Росії, як і взагалі право України на існування як суверенної, незалежної національ-

Грегорі Стентон, засновник і керівник «Genocide Watch», заявив ВВС, що є докази

ної держави. За його словами, російська риторика намагається стерти саму ідею

того, що «російська армія насправді має намір частково знищити українську націо-

української ідентичності та змальовує український народ у найгірших термінах.

нальну групу”, що пояснює вбивства мирних жителів, окрім військових.105

26 травня 2022 року була опублікована доповідь: «Незалежний правовий аналіз пору-

Німецьке видання Der Tagesspiegel опублікувало юридичний висновок адвоката

шення Російською Федерацією Конвенції про геноцид в Україні та обов’язку запобіг-

Отто Люхтергандта, в якому йдеться про блокаду Маріуполя та численні злочи-

ти.»

ни російських військових з точки зору міжнародного права, зокрема геноциду.

101

В авторському колективі – знані спеціалісти з гуманітарного права, числі зокре-

ма такі, що працювали в міжнародних трибуналах саме з геноцидних злочинів.

Люхтергандт на прикладі Маріуполя робить висновок про суб’єктивний намір російських військ чи президента Путіна – знищити, стерти місто та його населення з

«Ми дійшли висновку, що росія як держава несе відповідальність за порушення

лиця землі. Тобто систематично знищується населення, проводяться планові дії, а

Статті II та Статті III (c) Конвенції про геноцид, якої вона зобов’язана дотримуватись.

не якісь випадкові бомбардування.106

Ми також зробили висновок, що існує, безсумнівно, дуже серйозний ризик геноциду, що тягне за собою обов’язок держав запобігати йому відповідно до Статті I Конвенції про геноцид», – зазначають автори звіту.

102. «Те, що відбувається в Україні, без сумніву, є геноцидом» || Нова Польща – https://novapolshcha.pl/article/te-shovidbuvayetsya-v-ukrayini-bez-sumnivu-ye-genocidom/
98. Анджей Дуда визнав дії Росії в Бучі геноцидом || LB.UA – https://lb.ua/world/2022/04/07/512571_andzhey_duda_viznav_dii_
rosii_buchi.html

103. Atlantic Council: Росія патологічно зневажає Україну, і це веде її до катастрофи|| ZN.UA – https://zn.ua/ukr/WORLD/
atlantic-council-rosija-patolohichno-znevazhaje-ukrajinu-i-tse-vede-jiji-do-katastrofi.html

99. Прем’єрка Естонії: У війні РФ проти України є явні ознаки геноциду || Укрінформ – https://www.ukrinform.ua/rubricpolytics/3456850-premerka-estonii-u-vijni-rf-proti-ukraini-e-avni-oznaki-genocidu.html

104. Геноцид українців внаслідок російської збройної агресії: від політичних заяв до юридичного визнання|| Юридична
газета – https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/genocid-ukrayinciv-vnaslidok-rosiyskoyi-zbroynoyi-agresiyi-vidpolitichnih-zayav-do-yuridichnogo-viz.html
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101. https://newlinesinstitute.org/russia/an-independent-legal-analysis-of-the-russian-federations-breaches-of-the-genocideconvention-in-ukraine-and-the-duty-to-prevent/

105. Військові і воєнні злочини за законодавством України та міжнародним гуманітарним правом. Воєнні злочини армії
Росії в Україні 2014-2022 – К.: ВД «Професіонал», 2022, с. 260
106. Там само
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100. «Планованим геноцидом» назвав війну Росії проти України екс-держсекретар США Помпео|| VOA – https://ukrainian.
voanews.com/a/6632123.html
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У цій роботі ми побачили прямі паралелі наслідування найжахливіших практик то-

Отже, одна з цілей щодо подальшого притягнення Росії до відповідальності має

талітарних держав ХХ століття (СРСР, нацистської Німеччини) сучасною Росією на

полягати у деконструкції путінського правлячого режиму як такого, що пропагує

чолі з путінським правлячим режимом.

злочинну ідеологію. Як заявив президент США Джо Байден під час свого виступу в
Варшаві 26 березня 2022 року: «Заради Бога, ця людина (Путін) не може залишатися

Російський президент Путін відкрито заявляє про мету своєї політики, спрямовану

при владі».

на проведення експансії з метою відновлення російської імперії в тій чи іншій формі, порівнюючи себе з Петром І.

Росія має бути максимально ізольована на політичному та дипломатичному рівнях.
З огляду на це, участь російського президента Путіна на майбутньому саміті G-20 є

На офіційному державному рівні Росія проводить системну інформаційну політику

незрозумілою та недопустимою.

щодо закликів і підбурювання до вчинення геноциду. Є чіткий причинно-наслідковий зв’язок між закликами президента Росії Володимира Путіна до вчинення гено-

Варто ставити питання про виключення Росії з Ради Безпеки ООН через механізм го-

циду та звірствами, які вчиняються російськими військовими на території України в

лосування на Генеральній Асамблеї ООН - усі підстави для цього є, а також з інших

ході повномасштабної російської агресії.

міжнародних організацій та структур.

На нашу думку, станом на сьогодні лише продовження співпраці українських право-

Економічні санкції проти Росії мають збільшуватись та розширюватись і діяти до

охоронних органів з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду, слідчи-

досягнення кінцевої мети – деконструкції злочинного путінського режиму.

Еволюція російського (путінського) геноциду українського народу

ВИСНОВКИ

ми і прокурорами з інших держав щодо притягнення до відповідальності винних у
вчиненні геноциду російських політичних та військових діячів включно із президен-

Вже зараз варто задуматись і розробляти механізми щодо обмеження збройних та

том Путіним – недостатньо. Сьогодні потрібно ставити питання про відповідальність

ядерних потужностей Росії зі скороченням мілітарних потужностей.

Росії як держави. А саме діючого злочинного путінського режиму.
Слід встановлювати контакти і взаємодію з поневоленими Росією корінними нароПісля того, як Росія знівелювала усі підвалини міжнародних угод, права та домов-

дами, які входять до складу сучасної РФ та мають право на самовизначення в розу-

леності, підриває засади світової безпеки, систематично погрожує застосуванням

мінні міжнародного права, але зазнають систематичних утисків.

зброї масового знищення, веде агресивну війну проти України та погрожує агресією
іншим державам, говорити про нормальне повернення до стану речей, який існував

Потрібно продовжувати докладати дипломатичних зусиль для визнання іншими дер-

до 24 лютого 2022 року, або 20 лютого 2014 року, – не доводиться.

жавами російської військової агресії проти України як геноциду українського народу.

Світове співтовариство має консолідуватись на тому, аби засудити сучасну ідеологію путінської держави як злочинну на рівні з нацизмом, фашизмом і тоталітарною
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комуністичною ідеологією.
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