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1. Вступ
Повномасштабне вторгнення збройних сил 
Російської Федерації в  Україну, яке розпочалося 
24 лютого 2022 року, супроводжується насиллям 
проти цивільного населення  України. За оцінкою 
Моніторингової місії ООН з прав людини в  Україні, 
станом 20 квітня 2022 року офіційно задоку-
ментовано 2345 загиблих та 2919 поранених 
цивільних осіб на підконтрольній території. 
Також, за даними Моніторингової місії, зафіксо-
вано 155 затримань посадовців місцевого само-
врядування, журналістів, активістів, правозахис-
ників та інших осіб Збройними силами Російської 
Федерації та пов’язаними з нею озброєними гру-
пами, після чого 5 осіб з числа затриманих були 
знайдені мертвими. За даними Уповноваженої 
Верховної Ради   України з прав людини Людмили 
Денісової, понад 15,000 українців вважаються 
безвісти зниклими. Ці цифри є лише мінімальними 
оцінками, оскільки кількість жертв на звільнених 
від окупації територіях лише в процесі підра-
хунку, а точну кількість загиблих та поранених на 
окупованих територіях неможливо оцінити через 
брак доступу до цих територій. 

За період з 24 лютого до середини квітня 
2022 року Російська Федерація окупувала 
окремі райони на півдні, сході та півночі  України. 
Частину з них, зокрема окуповані території в 
Київській та Чернігівській областях, Збройні Сили 
 України звільнили від окупації на початку квітня 
2022 року. Інші території, зокрема в Харківській, 
Запорізькій та Херсонській областях залиша-
ються під окупацією Російської Федерації. На цих 
територіях сили РФ вчиняють численні воєнні 
злочини, зокрема убивства, катування, зґвалту-
вання, насильницькі зникнення, свавільні затри-
мання, примусову депортацію та інші злочини. 
Для документування вчинюваних ними воєнних 
злочинів в  Україні 27 правозахисних організацій 
об’єдналися в коаліцію « Україна. 5 ранку». 

Особливе значення російські окупанти надають 
терору проти суспільно та політично активних 
громадян на окупованих територіях. Зокрема, 
йдеться про активістів, волонтерів, журна-
лістів, посадових осіб та службовців місце-
вого самоврядування, освітян, релігійних діячів, 

діячів культури, а також родичів активних 
громадян. В ході окупації Криму та окремих 
районів Донецької та Луганської областей в 
2014-2015 роках і пізніше Російська Федерація 
притримувалася аналогічної практики. 

До активних громадян застосовуються насиль-
ницькі зникнення та свавільні затримання, які 
часом супроводжуються тортурами та позасудо-
вими стратами. Одних забирають під час мирних 
мітингів проти окупації. Інших – під час надання 
волонтерської допомоги цивільному населенню. 
Деяких забирають зі своїх домівок на очах у родин, 
а з деякими зникає зв’язок за невідомих обставин. 
Про їхнє місцезнаходження не знають їхні рідні. 

ZMINA, Кримська правозахисна група та 
Медійна ініціатива за права людини у співп-
раці з Міжнародною організацією проти тортур 
(ОМСТ) об’єдналися для документування фактів 
насильницьких зникнень та свавільних затримань 
активних громадян. Зокрема, за результатами 
цього документування діє кампанія «Викрадені» 
#TheTaken для поширення інформації про історії 
затриманих або зниклих активних громадян. 

У цьому звіті наведені узагальнені дані про таких 
осіб:
1) осіб, незаконно затриманих військовослуж-

бовцями чи правоохоронними органами РФ 
або підконтрольними РФ групами на терито-
ріях під контролем РФ (в тому числі, звільне-
них після затримання);

2) осіб, зниклих на територіях під фактичним 
контролем РФ та на територіях активних бо-
йових дій, де є підстави вважати, що активна 
громадська діяльність цих осіб ставить їх під 
загрозу насильницьких зникнень з боку оку-
паційної влади РФ (тут і далі в цьому звіті – 
«зниклих»);

3) осіб, знайдених вбитими після зникнення, які 
були імовірно затримані та вбиті на окупова-
них територіях.

Дані про кількість таких людей щоденно зміню-
ються. У цьому звіті наведені показники та відома 
інформація станом на 20 квітня 2022 року.

https://ukraine.un.org/uk/178935-bachelet-zaklykaye-dotrymuvatysya-mizhnarodnoho-humanitarnoho-prava-na-tli-zrostannya
https://ukraine.un.org/uk/178935-bachelet-zaklykaye-dotrymuvatysya-mizhnarodnoho-humanitarnoho-prava-na-tli-zrostannya
https://lb.ua/society/2022/04/09/512861_ukraini_narahuvali_ponad_15_tisyach.html
https://zmina.ua/event/ukrayina-pyata-ranku-v-ukrayini-zapraczyuvala-koalicziya-z-dokumentuvannya-voyennyh-zlochyniv/
https://zmina.ua/event/vykradeni-zmina-zapuskaye-kampaniyu-pro-znyklyh-vid-ruk-rosiyi-ukrayincziv/
https://zmina.ua/event/vykradeni-zmina-zapuskaye-kampaniyu-pro-znyklyh-vid-ruk-rosiyi-ukrayincziv/
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2.  Юридичні аспекти насильницьких 
зникнень та свавільних затримань

Війна Російської Федерації проти  України є між-
народним збройним конфліктом, що поширює 
на події в  Україні режим міжнародного гумані-
тарного та міжнародного кримінального права. 
Згідно з ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу 
 України, злочином є жорстоке поводження 
з цивільним населенням та інші порушення 
законів та звичаїв війни, що передбачені міжна-
родними договорами.

Захоплення цивільного населення в заручники 
заборонено відповідно до підпункту b пункту 1 
частини 1 статті 3 Женевської конвенції про 
захист цивільного населення. Підпункт a) також 
забороняє будь-яке насильство, катування та 
убивство цивільних. Окрім того, воєнними зло-
чинами є незаконне позбавлення свободи та 
взяття заручників, згідно з п. viii) та п. viii) ч. 2 
Римського статуту Міжнародного криміналь-
ного суду відповідно.

Хоча в договорах з міжнародного гуманітар-
ного права термін «насильницькі зникнення» 
не застосовується, їхня заборона випливає із 

багатьох норм міжнародного гуманітарного 
права і вважається звичаєм міжнародного права 
(норма 98 Customary International Humanitarian 
Law, Cambridge University Press, 2005, том II, 
глава 32, розділ K). Згідно з ч. 1 ст. 6 Декларації 
про захист усіх осіб від насильницьких зникнень, 
ніякий наказ чи розпорядження будь-якого дер-
жавного, громадянського, військового чи іншого 
органу не можуть бути виправданням насиль-
ницького зникнення, а будь-яка особа, яка одер-
жала такий наказ чи таке розпорядження, має 
право і не зобов’язана підкорятися їм. 

Насильницькі зникнення, вчинені умисно в 
межах широкомасштабного або систематич-
ного нападу на цивільне населення, є злочином 
проти людяності, згідно з п. і) ч.   ст. 7 Римського 
статуту Міжнародного кримінального суду. П. і). 
Ч. 2 цієї самої статті визначає насильницькі зник-
нення як арешт, затримання або викрадення 
людей державою за умови відмови визнати 
таке викрадення або повідомити про місцезна-
ходження таких людей з метою позбавити їх 
захисту з боку закону протягом тривалого часу. 
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3.  Методологія збору даних
Цей звіт присвячений аналізу справ про насиль-
ницькі зникнення та свавільні затримання цивіль-
ного населення в  Україні, зокрема осіб, які займа-
ються громадською активністю. Йдеться про 
активістів (включаючи учасників мирних мітингів 
проти окупації), волонтерів, які надавали допомогу 
цивільному населенню, посадовців та працівників 
органів місцевого самоврядування (ОМС), полі-
тиків, журналістів, редакторів та власників ЗМІ, 
діячів культури, освіти, релігії, адвокатів, членів 
родин активних громадян. Відповідно, справи про 
свавільні затримання, викрадення представників 
цивільного населення, які не займалися громад-
ською активністю, а також військовослужбовців 
(включаючи ветеранів АТО) та членів їхніх сімей не 
охоплені цим звітом.

Дані про насильницькі зникнення та свавільні 
затримання активних громадян щоденно зби-
рають документатори Центру прав людини 
ZMINA, Кримської правозахисної групи, Медійної 
ініціативи за права людини та Всесвітньої орга-
нізації проти тортур (ОМСТ). 

Для документування використовуються такі 
джерела:
• відкриті дані із засобів масової інформації та 

соціальних мереж;

• повідомлення від власних джерел;
• повідомлення від родин, колег та знайомих 

жертв насильницьких зникнень;
• повідомлення від інших організацій, зокрема 

правозахисних організацій, які займаються 
документуванням воєнних злочинів, вчине-
них у ході російської збройної агресії, та/або 
мають гарячі лінії для дзвінків потерпілих.

Після отримання даних про факт насильницького 
зникнення або свавільного затримання особи 
документатори проводять верифікацію цих даних:
• перевіряють дані про особу та факт свавіль-

ного затримання у відкритих джерелах (за-
собах масової інформації, сайтах органів міс-
цевої влади, соціальних мережах);

• проводять опитування членів родини сва-
вільно затриманих / зниклих осіб, їхніх знайо-
мих, а також імовірних свідків;

• збирають інші доступні дані, фото-, відеодо-
кази.

Документатори також беруть у близьких сва-
вільно затриманих / зниклих дозвіл на публічне 
поширення інформації про затримання / зник-
нення, а також на можливе повідомлення цих 
даних правоохоронним органам або до міжна-
родних механізмів захисту прав людини. 
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4.  Узагальнені дані про насильницькі 
зникнення та свавільні затримання 
російськими військами 
на окупованих територіях станом 
на 20 квітня 2022 року

Через те, що війна Російської Федерації проти 
 України триває і певні території залишаються під 
російською окупацією, кількість зниклих, затри-
маних, звільнених, знайдених убитими активних 
громадян щоденно змінюється. Далі наведені 
показники за період з 24 лютого по 20 квітня 
2022 року. Якщо ви бажаєте уточнити показ-
ники на дату, коли ви переглядаєте цей звіт, 
зверніться за адресою nd@humanrights.org.ua.

Важливо також пам’ятати, що наведена інфор-
мація про дійсну кількість затриманих / зни-
клих активістів може є вичерпною. На оку-
пованих територіях часто існують проблеми 

з мобільним зв’язком та доступом до інтер-
нету, тому близькі та знайомі затриманих не 
в змозі повідомити про те, що сталося. Також 
особи, які перебувають в окупації, можуть боя-
тися поширювати інформацію про зникнення 
людини, щоб не нашкодити собі чи близьким. 
Рідні затриманих та зниклих можуть не пові-
домляти про зникнення своїх близьких з інших 
причин. Тому наведені далі цифри є базовою 
інформацією, яку документатори залучених 
правозахисних організацій отримали та пере-
віряють. Однак варто пам’ятати, що реальні 
цифри зниклих та свавільно затриманих осіб 
можуть бути значно вищими.

1. КІЛЬКІСТЬ АКТИВНИХ ГРОМАДЯН, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ПЕРЕСЛІДУВАНЬ 
ВІД РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ

Станом на 20 квітня 2022 року задокументо-
вано 139 випадків насильницьких зникнень (або 
таких, які мають ознаки насильницьких зник-
нень) активних громадян на територіях, які 
були або залишаються окупованими російською 

армією. Кількість зниклих / свавільно затриманих 
активних громадян склала 65 осіб. 67 осіб було 
звільнено. А 7 активних громадян були знайдені 
мертвими або померли після звільнення внас-
лідок перенесених тортур.

Статус осіб Кількість людей

Свавільно затримані / зниклі 65

Звільнені 67

Знайдені мертвими або померли після звільнення 7

mailto:nd@humanrights.org.ua
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2. ГЕОГРАФІЧНИЙ РОЗПОДІЛ АКТИВНИХ ГРОМАДЯН, ЯКІ ЗАЗНАЛИ 
ПЕРЕСЛІДУВАНЬ ВІД РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ

Найбільша кількість активних громадян зникли, 
були затримані, звільнені або знайдені мертвими 
в Херсонській (45 осіб) та Запорізькій (43 особи) 
областях, райони яких наразі перебувають під 
російською окупацією. На другому місці за кіль-
кістю переслідуваних активних громадян – 
Донецька область. В ній було зафіксовано пере-
слідування 15 осіб. Водночас слід зважати, що 
на території Донецької і Луганської областей в 
більшості населених пунктів тривають активні 
бойові дії і доступу до інтернету у людей немає, 
тому існують об’єктивні обмеження для отри-
мання і перевірки інформації з цих регіонів. 
Однак, із урахуванням ситуації в Маріуполі, 

існує вірогідність, що кількість насильницьких 
зникнень там може бути більшою, ніж в інших 
областях. 

В Київській області жертвами насильницьких 
зникнень і свавільних затримань стали при-
наймні 14 активних громадян. В Харківській – 8. 
В Чернігівській – 7. В Миколаївській – 3. Наразі 
є інформація про факти переслідування по 
одній особі в Луганській, Полтавській, Сумській 
областях. Щодо однієї особи наразі не встанов-
лено, в якій області вона зазнала переслідувань, 
через обмеження, пов’язані зі збором і верифі-
кацією інформації на новоокупованих територіях.

Область Кількість людей

Херсонська 45

Запорізька 43

Донецька 15

Київська 14

Харківська 8

Чернігівська 7

Миколаївська 3

Луганська 1

Полтавська 1

Сумська 1

Невідомо 1

3. РОЗПОДІЛ АКТИВНИХ ГРОМАДЯН, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ПЕРЕСЛІДУВАНЬ 
ВІД РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ, ЗА СТАТТЮ

Переважна більшість переслідуваних активних 
громадян російськими окупантами – це чоло-
віки. Їхня кількість склала 114 осіб. Кількість 
жінок, які зазнали переслідувань, склала 

23 особи. Стать двох осіб поки що залишається 
невстановленою через обмеження, пов’язані зі 
збором і верифікацією інформації на новоокупо-
ваних територіях.

Стать Кількість людей

Чоловіча 114

Жіноча 23

Невідомо 2
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4. СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ АКТИВНИХ ГРОМАДЯН, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ПЕРЕСЛІДУВАНЬ 
ВІД РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ

Найбільше зафіксовано фактів насильницького 
зникнення або викрадення посадових осіб та 
службовців органів місцевого самоврядування 
(62 особи). Щодо них застосовуються заходи тиску 
з метою примусити до співпраці з окупаційною 
владою. Зокрема, про свій досвід катувань окупан-
тами розповіла після звільнення Анна Гавриліна, 
староста села Грем’яч на Чернігівщині.

На другому місці за кількістю викрадень та 
зникнень – громадські активісти та волонтери 
(43 особи). Зокрема, це учасники мирних мітингів 
проти російської окупації, організатори еваку-
ації цивільного населення, водії евакуаційних 
автобусів, волонтери, які самостійно евакуювали 
цивільне населення з окупації, розвозили про-
дукти жителям окупованих населених пунктів.

Третя найбільша група активних громадян, які 
піддаються насильницьким зникненням, – пред-
ставники засобів масової інформації: журна-
лісти, редактори, власники медіа (12 осіб). Вони 
знаходяться під загрозою, оскільки вони висвіт-
люють діяльність окупаційної влади. Щодо них, 
зокрема, вчинялися заходи тиску з метою при-
мусу висвітлювати дії окупаційної влади у спри-
ятливому світлі.

Кількість зафіксованих фактів переслідування 
освітян та релігійних діячів – по 6 осіб. 5 родичів 
активних громадян та 3 діячів культури зазнали 
переслідувань. Наразі є інформація про пере-
слідування двох адвокатів та двох політичних 
діячів. 

Сфера діяльності осіб Кількість осіб

Посадові особи та службовці органів місцевого самоврядування 62

Активісти / волонтери 43

Журналісти, редактори та власники ЗМІ 12

Освітяни 6

Релігійні діячі 6

Культурні діячі 3

Родичі активних громадян 5

Адвокати 2

Політичні діячі 2

5. ТРИВАЛІСТЬ ВІДСУТНОСТІ ЗВ’ЯЗКУ АБО ЗАТРИМАННЯ АКТИВНИХ 
ГРОМАДЯН

ДАНІ ЩОДО ОСІБ, ЯКІ БУЛИ ЗАТРИМАНІ АБО ЗНИКЛИ

З 25 особами, які стали жертвами насиль-
ницьких зникнень, немає зв’язку або вони були 
свавільно затримані понад місяць. З 11 осо-
бами немає зв’язку від двох до трьох тижнів, 

а з 13 особами – від трьох до чотирьох тижнів. З 4 
особами немає зв’язку менше тижня, а з 5 – від 
тижня до двох тижнів. 

https://zmina.info/news/starosta-sela-na-chernigivshhyni-vykradena-rosijskymy-okupantamy-povernulasya-dodomu/
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Щодо 12 осіб наразі немає точної інформації про 
дату зникнення або втрати зв’язку з ними, тому 

неможливо точно встановити тривалість відсут-
ності зв’язку з ними.

Тривалість відсутності зв’язку або затримання Кількість осіб

Менше 8 днів 4

8-14 днів 5

15-21 день 11

22-30 днів 13

більше 30 днів 25

ДАНІ ЩОДО ОСІБ, ЯКІ БУЛИ ЗВІЛЬНЕНІ 

Певну кількість осіб, які були свавільно затримані 
окупантами, звільнили в той самий день (9 осіб) 
або наступного дня після затримання (7 осіб). 
Дещо більша кількість була звільнена протягом 
тижня (2-7 днів) після затримання (20 осіб). Від 
одного до двох тижнів були свавільно затримані 
9 осіб, а понад два тижні (15-23 дні) – 6 осіб. 
Загалом, за спостереженнями документаторів, 

якщо особи не були звільнені в найближчі дні 
після затримання, добитися їхнього звільнення 
дедалі важче.

Варто зазначити, що щодо 9 осіб наразі немає 
точних даних про дату зникнення або звіль-
нення, тому неможливо точно оцінити, скільки 
часу вони були без зв’язку або затримані. 

Тривалість відсутності зв’язку або затримання Кількість осіб

Менше одного дня 9

1 день 7

2-7 днів 20

8-14 днів 9

15-23 дні 6

ДАНІ ЩОДО АКТИВНИХ ГРОМАДЯН, ЯКІ БУЛИ ЗНАЙДЕНІ УБИТИМИ

П’ятеро з активних громадян були зниклі або 
затримані протягом 3, 10 та 12 днів, перш ніж їх 
знайшли мертвими. Одну особу катували про-
тягом трьох днів свавільного затримання, після 
чого її звільнили, а за два тижні особа померла 

внаслідок перенесених катувань. Щодо двох 
осіб на момент публікації доповіді не встанов-
лена точна дата зникнення, тому неможливо 
оцінити, як довго вони були затримані, перш ніж 
були знайдені мертвими.
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5.  Активні громадяни, насильницькі 
зниклі або свавільно затримані 
російськими окупантами станом 
на 20 квітня 2022 року

У цьому розділі опубліковані дані про справи, на 
поширення яких отримано дозвіл від близьких 
свавільно затриманих або зниклих активних 
громадян, а також ті, відомості щодо яких уже 

були раніше масово поширені у відкритих дже-
релах: в засобах масової інформації, на сто-
рінках органів місцевого самоврядування та в 
інших джерелах.

СВАВІЛЬНО ЗАТРИМАНІ / ЗНИКЛІ ГРОМАДЯНИ

Дмитро Афанасьєв – депутат Корабельної районної ради у 
місті Херсоні від партії «Європейська солідарність». Викрадений 
окупаційними силовиками 22 березня 2022 року. Як повідомив 
депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, після розгону 
проукраїнського мітингу цього дня Дмитро Афанасьєв захищав 
свою дружину, яку намагались затримати, і за це його побили, 
зламавши ребра. Через дві години після описаних подій, за 
інформацією Хланя, окупанти прийшли додому до Афанасьєва, 
зробили там обшук, вилучивши його депутатське посвідчення, 
відео з камер спостереження та мобільні телефони членів 
родини, а також затримавши усіх чоловіків, які були в будинку 
(серед них – друзі Дмитра). 23 березня 2022 року обшук про-
вели повторно, але випустили одного із затриманих чоловіків, 
тож той зміг повідомити родину Афанасьєва про те, що до 
затриманих окупанти застосовують тортури. Наразі з ним немає 
зв’язку.

Олександр Бабич – мер м. Гола Пристань Скадовського району 
Херсонської області. За даними Всесвітньої організації проти 
тортур, між 7-8 ранку 28 березня 2022 року до будинку Бабича 
прийшли озброєні військовослужбовці Російської Федерації і про-
вели в ньому обшук. В цей час він був вдома. Після цього його 
відвели до будівлі Голопристанської міської ради. Будівля була 
оточена озброєними російськими військовослужбовцями. В кабі-
неті Бабича, куди його відвели, знаходилися 15 озброєних чоло-
віків у камуфляжних одностроях без знаків розрізнення з білими 
пов’язками на руках та ногах. Озброєні чоловіки поводилися 
агресивно. Приблизно о 10:15 озброєні чоловіки відвели його з 
Голопристанської міської ради в невідомому напрямку. Відтоді 
його місцезнаходження невідоме. 

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/5033576086763759
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Тетяна Безлюдна – депутатка селищної ради села Андріївка 
Чернігівської області і директорка школи. За повідомленнями 
телеканалу Суспільного та віце-прем’єрки Ірини Верещук, росій-
ські окупанти викрали Безлюдну 20 березня 2022 року в обід. 
Наразі її місцезнаходження невідоме.

Олег Блудов – начальник відділу цивільного захисту та взаємодії 
з правоохоронними органами міської ради Балаклії Харківської 
області. За даними керівника Харківської військової адміністрації 
Олега Синьогубова, був викрадений 26 березня 2022 року росій-
ськими окупаційними силовими структурами разом із заступ-
ником мера Сергієм Полтораком. Наразі його місцезнаходження 
невідоме.

Владислав Буряк – син голови Запорізької районної дер-
жавної адміністрації. Олег Буряк повідомив, що його сина 
викрали на російському блокпості у Василівці під час руху ева-
куаційної автоколони, яка йшла з Мелітополя до Запоріжжя 
8 квітня о 11:22 на блокпосту у Василівці. За словами Буряка, 
його 16-річний син їхав в машині з двома знайомими жінками та 
трьома малолітніми дітьми до Запоріжжя. Колону автомобілів 
зупинили російські військові. За наявною інформацією, машину 
тримали на блокпосту три години, потім всіх відпустили, окрім 
16-річного Владислава, оскільки російські військовослужбовці 
виявили, що він є сином голови РДА. Його місцеперебування 
невідоме. 

Володимир Вакуленко – письменник, громадський діяч з Ізюму 
Харківської області. Його викрали російські окупанти разом із 
сином в Ізюмі на Харківщині, про що приблизно через тиждень, 
10 квітня 2022 року, повідомила колишня дружина письменника 
Ірина Новицька. За її даними, Вакуленка забрали за доносом 
або російські військові, або представники окупаційної влади. За 
даними агенції «Укрінформ», Вакуленко живий, а його син пере-
буває з дідусем. Місцезнаходження Вакуленка наразі невідоме.

https://suspilne.media/219793-na-cernigivsini-okupanti-nezakonno-zatrimuut-predstavnikiv-organiv-miscevogo-samovraduvanna/
https://suspilne.media/219793-na-cernigivsini-okupanti-nezakonno-zatrimuut-predstavnikiv-organiv-miscevogo-samovraduvanna/
https://ua.interfax.com.ua/news/general/817694-amp.html
https://t.me/synegubov/2744
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3459842-golova-zaporizkoi-rda-zaaviv-so-jogo-sina-vikrali-na-rosijskomu-blokposti-u-vasilivci.html
https://www.facebook.com/iryna.novitska.1/posts/5014172955317648
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3455751-zatrimanij-zagarbnikami-na-harkivsini-pismennik-vakulenko-zivij.html
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Дмитро Васильєв – секретар Ради Новокаховської об’єднаної 
територіальної громади Херсонської області. Як повідомляла його 
дружина Людмила, до захоплення у заручники займався організа-
цією евакуації мирних жителів Козацького та Веселого та розв’я-
занням гуманітарних питань. За інформацією дружини, 16 березня 
2022 року його схопили росіяни та утримують у будівлі колиш-
нього відділу Новокаховської поліції за адресою м. Нова Каховка, 
пр. Дніпровський 24. Її окупанти використовують як офіс так званої 
«комендатури».

Юрій Гедзик – активний громадянин із міста Каховка Херсонської 
області. За повідомленням Каховської міської територіальної гро-
мади, був викрадений російськими військовими 3 квітня 2022 року 
у Каховці під час мирного мітингу проти російської окупації. Наразі 
його місце перебування невідоме. 

Володимир Домашенко – активіст з Бородянки Київської 
області. Допомагав евакуйовувати цивільне населення. 5 березня 
2022 року зв’язок з ним обірвався в районі Бородянки. Про це 
було опубліковане повідомлення на сторінці «Моя Бородянка» 
в Facebook. За даними сторінки, перед зникненням Домашенко 
рухався від с. Майданівка в сторону Бучі. За даними сайту Big Kyiv, 
Домашенко зник, коли допомагав евакуювати людей в Київської 
області. Він рухався на чорному автомобілі Dodge. 

ФОТО НЕМАЄ

Євген Гур’янов – волонтер з Бучі Київської області. Мати 
Євгена Гур’янова повідомила, що після початку військових дій 
він займався гуманітарною допомогою місцевим мешканцям, а 
також допомагав з евакуацією. 18 березня 2022 року у першій 
половині дня військовослужбовці, на формі яких були шев-
рони «Збройні сили РФ», забрали Євгена Гур’янова з власного 
будинку у м. Буча. Військовослужбовці під’їхали до будинку на 
БТР. Вони перевернули всі речі у будинку, забрали документи, 
включаючи закордонний паспорт брата Євгена Гур’янова. 
Самого Євгена посадили на БТР та відвезли у невідомому 
напрямку. З цього моменту родині нічого невідомо про його 
місцезнаходження. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5079934475397102&id=100001417987122
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=343848801117539&id=100064772648646
https://www.facebook.com/groups/248569602233898/posts/1403984040025776/
https://bigkyiv.com.ua/dopomagav-evakuyuvaty-lyudej-rozshukuyetsya-domashenko-volodymyr-mykolajovych/
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Віктор Дудка – депутат Запорізької обласної ради з фракції «Слуга 
народу», фермер. За повідомленням сайту Запорізької обласної 
ради, був викрадений російськими військовими 6 квітня 2022 року 
у тимчасово окупованому селищі Михайлівка Запорізької області. 
Наразі його місцезнаходження невідоме.

Ірина Єфремова – журналістка телеканалу TV7 Маріуполь. 
8 квітня 2022 року знайома журналістки Айміна Арнаут на своїй 
сторінці у Фейсбук повідомила, що Ірина з 3 березня 2022 року не 
виходить на зв`язок. До цього вона перебувала в своїй квартирі в 
Центральному районі Маріуполя. З інформацією Арнаут, Єфремову 
примусово вивезли на територію так званої ДНР. Наразі її місце 
перебування невідоме.

Олександр Зарівний – начальник управління гуманітарної полі-
тики Херсонської районної державної адміністрації, голова гро-
мадської організації «Ветерани АТО» з Херсона. У відеозвер-
ненні 18 березня 2022 року Олешківський міський голова Євген 
Рищук повідомив, що протягом доби не можуть знайти одного з 
місцевих жителів, а 27 березня – що Зарівного захопили та утри-
мують окупанти. Рищук також розповів, що 27 березня в помеш-
канні Зарівного проводилися обшуки. Наразі місце знаходження 
Зарівного невідоме.

Володимир Караберов – голова Мангушської селищної ради 
Маріупольського району Донецької області. За заявою віце-
прем’єр-міністерки Ірини Верещук, був викрадений російськими 
військовими. На сторінці Мангушської селищної ради в Facebook 
13 березня була опублікована заява Володимира Караберова 
про те, що він разом зі усім трудовим колективом сільради виму-
шений скласти свої повноваження. Наразі його місце перебування 
невідоме.

https://zor.gov.ua/content/zaporizka-oblasna-rada-vymagaye-zvilnennya-deputata-viktora-dudky-z-polonu
https://www.facebook.com/100022167392396/posts/1149444929137743/?app=fbl
https://ua.interfax.com.ua/news/general/817694-amp.html
https://www.facebook.com/mangushskaselishna.rada.1/posts/367080015266470
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Віктор Кузьменко – начальник відділу інформаційно-кому-
нікаційних ресурсів Бердянського міськвиконкому. За даними 
Бердянської міської ради, Кузьменка викрали російські військові 
після блокування роботи гуманітарного центру 6 квітня 2022 року. 
За даними Бердянської міської ради, близько 16:00 російські вій-
ськовослужбовці відпустили майже всіх співробітників гуманітар-
ного центру окрім Кузьменка та ще трьох осіб. Наразі його міс-
цезнаходження невідоме.

Сергій Кунець – староста села Осокорівка Херсонської області. 
За повідомленням на сторінці Новини Нововоронцовщини від 
6 квітня 2022 року, був викрадений військовими Російської 
Федерації і вивезений в невідомому напрямку за декілька днів 
до цього. За наявними даними, Кунець розвозив соціальний хліб, 
коли російські окупанти затримали його. За повідомленням в групі 
«Новини Нововоронцовщини» від 20 квітня 2022 року, Кунець зна-
ходиться в полоні в Новій Каховці.

Василь Лотанюк – активіст з міста Каховки Херсонської Області. 
За повідомленням порталу «Слово і діло», був викрадений 
російськими військовими у Каховці 2 квітня 2022 року під час 
мітингу проти окупаційної влади разом з чотирма іншими акти-
вістами. 12 квітня 2022 року Каховська міськрада на своїй сто-
рінці у Фейсбук повідомила, що Латанюк утримується військовими 
Російської Федерації в полоні в Новій Каховці. Також в повідом-
ленні сказано, що його було забрано з власної домівки із застосу-
ванням сили. За повідомленням Каховської міської територіальної 
громади, його місцезнаходження невідоме. 

Ірина Липка – міська голова Молочанська Запорізької області. 
Як повідомили у запорізькому осередку партії «Слуга народу», 
членкинею якого є Липка, вона була викрадена вранці 31 березня 
2022 року разом зі своїм заступником Віталієм Рєпіним. За даними 
Асоціації міст  України, станом на 1 квітня 2022 року перебувала в 
полоні. Її місцезнаходження невідоме.

https://www.facebook.com/groups/973482346115208/permalink/2580946425368784/
https://www.facebook.com/groups/973482346115208/permalink/2592410810889012/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=349528843882868&id=100064772648646
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=354673546701731&id=100064772648646
https://www.facebook.com/sluganaroduzp/posts/281738660801965
https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-zaklykaye-vsih-doluchytysya-do-zvilnennya-zahoplenyh-u-polon-meriv
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Олександр Левечко – голова Новоолександрівськоі ОТГ 
Бериславського району Херсонської області. За повідомленням 
Херсонської обласної державної адміністрації, був викрадений. 
За даними його доньки, був викрадений 25 березня 2022 року 
близько 08:00. Невідомі приїхали до сільської ради і вивезли 
його у невідомому напрямку на «Ниві» з українськими номе-
рами: дочка припускає, що авто було викрадене. Пізніше того 
ж дня дзвонили дружині Левечка, дали послухати голос чоло-
віка, спитали, чи впізнала, і кинули слухавку. За словами дочки 
Левечка, за два чи три дні напередодні у них окупанти про-
вели обшук і допитували членів сім’ї. Наразі місцезнаходження 
Левечка невідоме.

Микола Маслій – депутат міської ради Куп’янська Харківської 
області, ветеран АТО, громадський активіст. Зник 1 березня 
2022 року під час мітингу проти окупації «Куп’янськ – це  Україна»: 
він ішов попереду колони мітингарів з українським прапором. 
За повідомленнями видання Newsroom, його покликали убік 
на бесіду російські військові, після чого почали стріляти і випу-
скати димові заряди, а Маслія забрали. Окупанти заперечують, 
що Маслій у них. 

Євген Матвєєв – міський голова Дніпрорудного Запорізької 
області. 13 березня 2022 року він перестав виходити на зв’язок. 
В Опозиційній платформі «За життя» – партія, в яку він входить – 
повідомили 19 березня 2022 року, що зв’язку з Матвєєвим немає, 
а його автівку знайшли покинутою біля блокпосту, де він ймовірно 
був захоплений росіянами. За інформацією видання Маріуполь Сіті, 
причина викрадення – відмова співпрацювати з військовими РФ. 
Наразі його місцезнаходження невідоме.

Микола Миронюк – активний житель Херсона. Зник 24 березня 
після участі у мирному мітингу проти окупації. Як повідомляє 
Укрінформ з посиланням на його дружину, Миронюк був побитий 
і затриманий на мітингу на площі Свободи біля кінотеатру 
« Україна» орієнтовно о 12:45. За цими даними, через кілька годин 
після викрадення за його місцем проживання прибули озброєні 
військові та особи в цивільному на трьох авто з маркуванням «Z», 
шукали зброю, але не знайшли. Привезли вони з собою і Миколу 
Миронюка – у нього була натягнута на очі шапка, замотана 
скотчем, розбитий ніс і рот у крові. Рідних до нього не підпустили. 
Наразі його місце перебування невідоме. 

https://www.facebook.com/khoda.gov.ua/posts/338731264955376
https://www.newsroom.kh.ua/news/v-harkovskoy-oblasti-posle-mitinga-propal-deputat-gorsoveta
https://www.youtube.com/watch?v=-3tQwarp7gs
https://zagittya.com.ua/news/novosti/oplzzh__zvernulasja_do_zelenskogo_pro_dopomogu_u_zvilnenni_zahoplenogo_mera_dniprorudnogo__.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3443988-ridni-sukaut-hersonca-mikolu-mironuka-akogo-vikrali-rosijski-zagarbniki-pid-cas-mirnoi-akcii.html
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Олександр Мусієнко – голова Чулаківської територіальної гро-
мади Голопристанського району Херсонської області. 15 березня 
2022 року видання Мост повідомило, що Мусієнко записує звер-
нення в оточенні озброєних окупантів. На сайті розміщено поси-
лання на це звернення, але станом на 30 березня посилання на 
звернення не працює. Наразі про місцезнаходження Мусієнка 
нічого не відомо. 

Юрій Палюх – секретар міської ради Скадовська Херсонської 
області. Був викрадений представниками окупаційної влади 
16 березня 2022 року разом із міським головою Олександром 
Яковлєвим із приміщення міськради. Останнього того ж дня допи-
тали і відпустили, про що він записав відео. А Палюх все ще пере-
буває у заручниках окупантів. 

Юлія Паєвська («Тайра») – українська волонтерка-парамедик, 
була захоплена у заручники разом зі своїм водієм у Маріуполі 
Донецької області 16 березня 2022 року. 21 березня 2022 року 
російський канал НТВ опублікував записане відео з Юлією 
Паєвською, підтвердивши захоплення її в заручники окупацій-
ними військами та називаючи її при цьому «учасницею націона-
лістичного батальйону «Азов». Відео із заручницею вони нази-
вають «інтерв’ю». Згодом вони оприлюднили годинне відео, 
де зазначаються, що Паєвська була захоплена представни-
ками угруповання «ДНР» разом із дітьми, на відео вона каже, 
що їх звуть Ліза і Саша, і що вона їх везла в Запоріжжя (вони 
це сформулювали як «прикрывалась детьми»), звинувачують її 
з Арестовичем у торгівлі органами. Також на відео чоловічий 
голос їй каже, що Паєвська – комбатант, бо вона переписува-
лась із якимось військовим і з Арестовичем. Місце перебування 
наразі невідоме. 

Олег Пилипенко – голова Шевченківської територіальної гро-
мади Миколаївської області. Його дружина повідомила виданню 
«Сегодня. Война», що він зник 10 березня 2022 року, коли поїхав 
розвозити хліб. Наразі його місце перебування невідоме.

https://most.ks.ua/news/url/na_hersonschini_rashisti_zahopili_golovu_chulakivki
https://www.facebook.com/YakovlievOleksandr/videos/666218654695608
https://www.ntv.ru/peredacha/rus_sensations/m19400/o693519/video/
https://war.segodnya.ua/war/vtorzhenie/v-nikolaevskoy-oblasti-propali-starosta-i-glava-shevchenkovskoy-otg-1608946.html
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Сергій Полторак – заступник міського голови Балаклії Харківської 
області. За даними керівника Харківської військової адміністрації 
Олега Синьогубова, був викрадений 26 березня 2022 року росій-
ськими окупаційними силовими структурами разом із началь-
ником відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 
органами Олегом Блудовим. 

Сергій Прийма – голова Мелітопольської районної ради 
Запорізької області. Викрадений вранці 13 березня 2022 року вісь-
мома російськими військовослужбовцями, які увірвалися в його 
квартиру, щоб провести обшук, не представившись і без повідом-
лення про причини обшуку. Під час обшуку військовослужбовці 
вилучили всі документи та мобільні пристрої Прийми і вимагали 
паролі до них. Після обшуку вони забрали Сергія в невідомому 
напрямку, погрожуючи зброєю. Дружина Прийми не змогла іден-
тифікувати військовослужбовців, які викрали його. Вона звернула 
увагу на те, що їхня військова форма відрізнялася від форми росій-
ських військових, які контролюють Мелітополь. Однак вони носили 
білі пов’язки на руках, як це роблять російські військовослужбовці, 
а також приїхали в мікроавтобусі з позначкою «Z». Відтоді місце 
перебування Сергія Прийми невідоме.

В’ячеслав Птічкін – активний мешканець Херсона родом з 
Маріуполя, студент. Викрадений на мітингу в Херсоні. Про зник-
нення Птічкіна 25 березня повідомила його мати Олена в соціальні 
мережі Фейсбук. За її інформацією, син зник в районі Центральної 
площі Херсона 22 березня приблизно о 12:00. Наразі його міс-
цезнаходження невідоме.

Віталій Рєпін – заступник міського голови Молочанська 
Запорізької області. Як повідомили у запорізькому осередку партії 
«Слуга народу», 31 березня 2022 року Рєпіна викрали разом із 
міською головою Іриною Липкою. Наразі місце його місце перебу-
вання невідоме. 

https://t.me/synegubov/2744
https://www.facebook.com/groups/moryaki/posts/5150962321651292/
https://www.facebook.com/sluganaroduzp/posts/281738660801965
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Микола Різак – міський голова Таврійська Херсонської області. 
Як повідомила спеціаліст з гуманітарної політики і зв’язків зі ЗМІ 
Таврійської міської ради Ірина Шипович, Миколу Різака затримали 
російські військові 1 квітня 2022 року. 14 квітня 2022 року на сто-
рінці Таврійської міської територіальної громади з`явилася заява 
про те, що Різак склав свої повноваження. Наразі його місце пере-
бування невідоме.

ФОТО НЕМАЄ

Віталій Рудченко – відомий адвокат в Мелітополі. За пові-
домленням видання «МІГ», був викрадений в ніч з 31 березня 
на 1 квітня разом з колегою адвокатом Олегом Зубовим. «МІГ» 
повідомили 6 квітня 2022 року, що Зубова відпустили. Місце 
перебування Рудченка наразі невідоме.

Валерій Салтиков – депутат Херсонської обласної ради від 
«Європейської Солідарності», ексголова Каховської районної адмі-
ністрації. За повідомленням депутата обласної ради Сергія Хланя 
від 7 квітня 2022 року, російські військовослужбовці викрали 
Салтикова. Його місцезнаходження невідоме наразі.

Іван Самойдюк – перший заступник мера Енергодара Запорізької 
області. Приблизно о 8 ранку 19 березня 2022 року Самойдюк роз-
мовляв по телефону з колегою, їдучи містом. Під час розмови він 
сказав, що його зупиняють на блокпості, але не встиг сказати, на 
якому. Відтоді про його місце перебування нічого не відомо, а 
також невідомо, де його машина. Вранці 20 березня 2022 року мер 
Енергодару Михайло Орлов отримав дзвінок із Запорізької вій-
ськово-цивільної адміністрації, в ході якого його повідомили, що 
Самойдюка викрали. 

https://www.facebook.com/photo?fbid=2337706699705449&set=gm.504840064310348
https://www.facebook.com/groups/294464878681202/
https://mig.com.ua/v-melitopole-rashisty-vzjali-v-plen-dvuh-izvestnyh-advokatov/
https://mig.com.ua/v-melitopole-rashisty-vzjali-v-plen-dvuh-izvestnyh-advokatov/
https://mig.com.ua/v-melitopole-rashisty-otpustili-odnogo-iz-pohishhennyh-advokatov/
https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/5068975506557150
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Микола Сидоренко – журналіст видання «Правовий кон-
троль». Редакція видання повідомила, що 27 березня 2022 року 
до видання звернулися родичі журналіста, котрі заявили, що 
Сидоренка у Бахмуті затримали невідомі люди, які представи-
лися йому як співробітники Служби безпеки  України. За інформа-
цією родичів, момент викрадення зафіксувала відеокамера. Родичі 
повідомили, що камера зафіксувала, як Сидоренка схопили на вул. 
Чайковського 39 та вивезли у невідомому напрямку троє людей 
у військовій формі на автомобілі Шкода Октавія. 

Микола Сікаленко – голова села Циркуни Харківської області, 
окупованого Росією. Вранці 21 березня 2022 року був викра-
дений із власного будинку. Як повідомив голова Харківської ОВА 
Олег Синєгубов, його повезли у напрямку села Липці Харківської 
області. Його місце перебування невідоме. 

Дмитро Такаджи – селищний голова Нижніх Сірогоз Генічеського 
району Херсонської області. 25 березня Нижньосірогозька селищна 
рада на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила, що Такаджи зник 
і що представникам сільради невідомо, де селищний голова і що 
з ним відбувається. «Доступу до службових кабінетів селищної 
ради не маємо, так як приміщення під контролем військових», – 
повідомили в сільраді. Ввечері перед зникненням Такаджи на 
своїй особистій сторінці у Фейсбуці опублікував заяву про свою 
відставку. Наразі його місце перебування невідоме.

Ігор Талалай – волонтер із Дніпра. Зник 18 березня в Запорізькій 
області, коли віз допомогу людям з Дніпра до Мелітополя. За 
повідомленням на сайті Днепр.інфо, з ним зник зв’язок, коли він 
прямував у бік Маріуполя, щоби евакуювати звідти людей. Наразі 
його місцезнаходження невідоме.

https://www.facebook.com/synegubov.official/posts/375164197948201
https://www.facebook.com/nsirogozy.rada/posts/357472956353983
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1766343070424211&id=100011456051985
https://dnepr.info/uk/news/pomogite-najti-bez-vesti-propal-26-letni-volonter-iz-dnepra/
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Дмитро Хилюк – журналіст УНІАН. Був викрадений 3 березня 
в селі Козаровичі Вишгородського району Київської області. 
Є свідок, звільнений цього дня, який бачив Хилюка разом з 
іншими заручниками. Відомо, що спочатку їх тримали на складах 
в Козаровичах, потім перевезли в селище Димер Вишгородського 
району Київської області. За даними Медійної ініціативи за права 
людини, частину людей з Димера 23–24 березня росіяни вивезли 
спочатку до Гостомеля, потім до Білорусі, а невдовзі до Росії, де 
помістили у СІЗО, що звільнили від в’язнів спеціально для цих 
цілей. Серед них може бути і Дмитро Хилюк.

Сергій Цигіпа – громадський активіст із міста Нова Каховка 
Херсонської області, керівник ГО «Каховський плацдарм». 
12 березня 2022 року прямував до Таврійська із собакою, щоб пере-
дати ліки для своєї тещі і перестав виходити на зв’язок. За словами 
дружини активіста, їй пізніше переказували, що бачили, як Цигіпу 
затримали на блокпосту російських окупантів, а собаку вона зна-
йшла прив’язаним біля місцевого виконкому. 13 березня у Каховці 
також був викрадений журналіст Олег Батурін, який пізніше був 
звільнений, утримувався у будівлі Херсонської обласної державної 
адміністрації. Там в одному із сусідніх приміщень для допитів 
Батурін почув прізвище та голос Сергія Цигіпи. Після цього він 
більше не чув та не бачив його. Пізніше каналах в ютубі і телеграмі 
з’явилися відеозаписи із Сергієм Цигіпою. 

ФОТО НЕМАЄ

Олександр Шмиголь – голова Вільхівської територіальної гро-
мади Харківської області. За повідомленням Асоціації Міст  України 
від 7 квітня 2022 року, перебуває в полоні. Його місцезнаходження 
невідоме.

Дмитро Шурда – волонтер, тренер з боксу з Маріуполя. Інформацію 
про викрадення Шурди 6 квітня 2022 року опублікувала його дру-
жина Світлана в соцмережі Фейсбук. За її інформацією, Шурду 
викрали на виїзді з Маріуполя 17 або 18 березня 2022 року. Його 
місце перебування наразі невідоме.

https://www.youtube.com/watch?v=4IcR_nKF8Ec&t=1s&ab_channel=Mr.%D0%9EgneV
https://www.facebook.com/energyefficientcities/photos/a.473625236020235/4877732345609480
https://www.facebook.com/groups/854600438608083/permalink/1167319080669549/?app=fbl
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Ірина Щербак – начальниця управління освіти Мелітопольської 
міськради Запорізької області. Міський голова Мелітополя Іван 
Федоров повідомив про її викрадення у відеозверненні від 
28 березня 2022 року. Причиною цього він зазначив відмову Ірини 
Щербак співпрацювати з росіянами та відновити навчальний 
процес у школах за російською програмою. За словами Федорова, 
її затримали представники російських окупаційних структур і тепер 
висувають їй надумані звинувачення у розкраданнях бюджетних 
коштів. Запорізька обласна прокуратура розслідує інцидент за 
частиною 1 статті 438 КК  України. Наразі її місце перебування 
невідоме.

Олексій Юрченко – працівник міськвиконкому Бердянську 
Запорізької області, керуючий справами виконкому. За даними 
сайту Бердянськ 061 із посиланням на Бердянську міську раду, 
6 квітня 2022 року російські військові блокували роботу гумані-
тарного центру до 16:00, після чого вони відпустили майже всіх 
співробітників центру. Тоді зник Юрченко, а також твоє чоловіків: 
співробітники виконкому Віктор Кузьменко, Олександр Фаєв та 
директор центру Олег Балабан. Наразі місцезнаходження Юрченка 
невідоме.

ЗВІЛЬНЕНІ

Олег Балабан – активіст, керівник Центру дитячої та юнацької 
творчості м. Бердянськ. За повідомленням активістки Анжеліки 
Бабич, він був серед місцевих волонтерів, яких викрали росій-
ські військовослужбовці 8 квітня 2022 року з будівлі Центру 
дитячої творчості, в якому був облаштований центр гумані-
тарної допомоги. За її даними, озброєні окупанти 8 квітня при-
йшли до центру, почали допитувати працівників і чотирьох 
чоловіків вивезли в невідомому напрямку. За інформацією 
сайту Бердянськ 061 з посиланням на Бердянську міську раду, 
всі викрадені були звільнені в той самий день близько 16:00 
окрім Олега Балабана, а також трьох співробітників викон-
кому: Олексія Юрченка, Олександра Фаєва, Віктора Кузьменка. 
За повідомленням РІА Мелітополь, 14 квітня 2022 року Балабан 
був звільнений.

Ігор Бахур – активіст із міста Каховка Херсонської області. Як пові-
домила Каховська міська територіальна громада, він був викра-
дений російськими військовими 3 квітня 2022 року у Каховці під час 
мирного мітингу проти російської окупації. За даними Каховської 
міської територіальної громади, 6 квітня був звільнений. 

https://www.facebook.com/IvanFedorovMelitopol/videos/443887177423716/
https://zap.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=312146
https://www.061.ua/news/3366186/v-berdansku-okupanti-vikrali-cotiroh-ludej
https://www.facebook.com/100006741673734/posts/3359729794261710/?app=fbl
https://www.061.ua/news/3366186/v-berdansku-okupanti-vikrali-cotiroh-ludej
https://ria-m.tv/news/283314/troih_jiteley_berdyanska_osvobodili_iz_plena_okkupantov.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=343739184461834&id=100064772648646
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=343739184461834&id=100064772648646


АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ (СТАНОМ НА 20 КВІТНЯ 2022 РОКУ)

АКТИВНІ ГРОМАДЯНИ, НАСИЛЬНИЦЬКІ ЗНИКЛІ АБО СВАВІЛЬНО ЗАТРИМАНІ РОСІЙСЬКИМИ ОКУПАНТАМИ 235

Олег Батурін – журналіст газети «Новий день» із Каховки 
Херсонської області. 12 березня 2022 року близько 16:30 вийшов 
на зустріч зі знайомим (як він повідомив після звільнення, із Сергієм 
Цигіпою, але Батурін не знав, що той вже був захоплений на той 
момент) біля автостанції неподалік від дому, після чого з ним зник 
зв’язок. За повідомленням місцевих чатах у соцмережах, близько 
16:50 біля автостанції перебували російські військові. 20 березня 
окупанти відпустили Батуріна. Він розповів, що майже вісім днів 
провів у полоні росіян практично без їжі, кілька днів майже без 
води, без мила та змінного одягу. Під час викрадення та під час 
перших допитів його били прикладом кулемету. Батуріна три-
мали в ізоляторі тимчасового утримання м. Херсон. Російські вій-
ськові постійно погрожували йому вбивством, ображали його. 
Оскільки він чув, як поруч жорстоко б’ють інших людей, сприйняв 
ці погрози як реальні та припускав, що його можуть вбити в будь-
який момент. 

Ігор Башинський – активіст із Херсона. За повідомленнями міс-
цевих жителів, брав участь у мітингах проти окупації. Був захо-
плений 21 березня 2022 року разом із дівчиною, яку згодом від-
пустили. За інформацією від джерела документатора, Башинський 
був звільнений станом на 4 квітня 2022 року.

Віталій Богданов – громадський активіст, політик із Херсона. 
Активно висвітлював події у Херсоні після окупації у соцмережах. 
Зокрема, повідомляв про захоплення росіянами цивільних заруч-
ників. Як заявив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, із 
Богдановим зник зв’язок 25 березня. 1 квітня Сергій Хлань пові-
домив джерелу документатора, що Богданов – на волі. 

Григорій Божок – бізнесмен зі Сновська Чернігівської області 
(ТОВ «Астра»), ексдепутат облради від партії «Блок Петра 
Порошенка». Був викрадений російськими окупаційними сило-
вими структурами у Сновську 25 березня разом із міським 
головою Олександром Медведьовим. Як повідомило «Суспільне», 
28 березня його звільнили. Також звільнили двох чоловіків, які 
входять до складу місцевої охорони правопорядку. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=5076378962427542&set=pb.100001664640995.-2207520000..&type=3
https://suspilne.media/222918-u-rosijskih-vijsk-nemae-sil-abi-vzati-cernigiv-arestovic/


АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ (СТАНОМ НА 20 КВІТНЯ 2022 РОКУ)

НАСИЛЬНИЦЬКІ ЗНИКНЕННЯ ТА СВАВІЛЬНІ ЗАТРИМАННЯ АКТИВНИХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ОКУПАЦІЙНИМИ СИЛАМИ 
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В ХОДІ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ З 24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ24

Дмитро Бодю – пастор церкви «Слово життя» у Мелітополі 
Запорізької області. Про його викрадення 19 березня 2022 року 
повідомило видання Inform zp.ua. 21 березня цю інформацію під-
твердив міський голова Мелітополя Іван Федоров, зазначивши, 
що пастор перебуває у заручниках росіян. За даними видання 
«Всеукраїнський собор» із посиланням на очевидців, 19 березня 
2022 року російські військові прийшли вранці в будинок Дмитра 
Бодю, забрали мобільні телефони у пастора та членів його сім’ї 
і попросили Дмитра пройти з ними. По дорозі вони заїхали у 
будівлю церкви, взяли статутні документи релігійної організації 
(нібито на перевірку), забрали всю оргтехніку, яку вони змогли 
знайти в церкві, і після цього поїхали із пастором Бодю у невідо-
мому напрямку. На запитання, що з ним буде, вони відповіли, що 
зараз перевірять документи і на наступний день повернуть його, 
але цього не сталося. 20 березня 2022 року російські військові 
знову приїхали у церкву, взяли спальний мішок пастора і Біблію, 
а ввечері оголосили в церкві, що заборонено проводити бого-
служіння, а також заборонили надавати гуманітарну допомогу 
людям. Пояснили, що такі обмеження запроваджені через те, 
що «представники церкви виходили на проукраїнські мітинги». 
28 березня 2022 року дружина пастора Гелен Бодю написала у 
фейсбуці, що він вже на волі. 

Михайло Бурак – голова Бехтерської громади Херсонської 
області. За повідомленням першого заступника голови Херсонської 
облради Юрія Соболевського, був викрадений російськими вій-
ськовими 4 квітня 2022 року в селі Залізний Порт Скадовського 
району. 5 квітня 2022 року Асоціація міст  України повідомила про 
його звільнення. 

Ганна Гавриліна – староста села Грем’яч Чернігівської області. 
За повідомленням Суспільне.Чернігів, староста села була взята 
в полон 20 березня 2022. За даними віце-прем’єрки Ірини 
Верещук, Гаврилова була звільнена за результатом обміну поло-
неними 9 квітня 2022 року. Гавриліна після звільнення розповіла 
Суспільному про те, що її утримували в СІЗО на території РФ та 
катували.

https://www.inform.zp.ua/2022/03/19/145542_terror-rossijskih-okkupantov-v-melitopole-pohishheniya-i-avarii/
https://www.facebook.com/IvanFedorovMelitopol/videos/314733080643715
https://www.facebook.com/IvanFedorovMelitopol/videos/314733080643715
https://sobor.com.ua/news/gromadyanina-ssha-dmitra-bodyu
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=812862409669583&id=100028374940771
https://www.facebook.com/auc.org.ua/posts/6952947174780649
https://t.me/suspilnechernihiv/7610
https://t.me/vereschuk_iryna/1270
https://suspilne.media/227547-dopiti-ta-pogrozi-zbroeu-starosta-gremaca-pro-rosijskij-polon/
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Віктор Гаврилюк – директор Херсонського лялькового театру, 
громадський діяч. Був захоплений у заручники 21 березня 
2022 року. За даними газети «Голос  України», був побитий і затри-
маний на мітингу біля Херсонської міської державної адміністрації 
21 березня 2022 року. Гаврилюк розповів, що окупанти вилучили 
його кнопочний мобільний телефон, вивчили списки контактів, 
після чого відпустили. За повідомленням першого заступника 
голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського, Гаврилюка 
звільнили наступного дня, 22 березня 2022 року. 

Ольга Гайсумова – громадська активістка з Мелітополя 
Запорізької області. Викрадена 12 березня 2022 року під час 
мітингу проти російської окупації у Мелітополі. За свідченнями 
очевидців, група осіб у чорному одязі посадили її в машину 
і відвезли у невідомому напрямку. Її профіль у соцмережах був 
видалений. Як повідомило видання РІА Мелітополь, 20 березня 
Гайсумову росіяни вивезли в поле за 25 кілометрів від міста 
і кинули там. За словами активістки, її тримали сім днів із мішком 
на голові ймовірно у будівлі військкомату, не застосовували фізич-
ного насильства, але чинили психологічний тиск. Як розповіла 
Ольга Гайсумова, її відпустили, змусивши підписати «відмову» 
від організації акцій протесту та участі в них, а також «документ» 
про інформаційне співробітництво та участь у денацифікації. 

Олена Галацан – директорка школи № 13 Мелітополя Запорізької 
області. Як повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав 
людини Людмила Денісова, була викрадена окупантами 
31 березня 2022 року після відмови співпрацювати з окупантами. 
З квітня 2022 року РІА Мелітополь повідомили, що її відпустили. 

Олександр Гунько – головний редактор інтернет-проекту «Нова 
Каховка Сіті» з Нової Каховки Херсонської області. За інформацією 
Національної спілки журналістів  України, 3 квітня 2022 року росій-
ські окупанти провели обшук вдома у Гунька. За їхніми даними, 
після обшуку вилучено телефони та електронні пристрої, а жур-
наліста затримано. За їхніми свідченнями, напередодні до «Нова 
Каховка Сіті» надійшов електронний лист з вимогою окупантів 
співпрацювати з ними та закликом «висвітлювати події «пра-
вильно»». За повідомленням активіста Максима Біроваша, Гунька 
утримували в місцевому відділку поліції, і він був звільнений 6 
квітня 2022 року. 13 квітня 2022 року було опубліковане відео, 
зняте окупантами, в якому Гунько каже, що нібито готовий співп-
рацювати з окупаційною владою.

http://www.golos.com.ua/news/154891
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=804680603821097&id=100028374940771
https://ria-m.tv/news/280976/sem_dney_s_meshkom_na_golove_aktivistka_iz_melitopolya_olga_gaysumova_rasskazala_o_svoem_prebyivanii_v_plenu.html
https://ua.interfax.com.ua/news/general/820029.html
https://t.me/denisovaombudsman/4617
https://ria-m.tv/news/282177/v_melitopole_okkupantyi_otpustili_pohischennyih_direktorov_shkol_(foto).html
https://t.me/spilkanews/371
https://www.facebook.com/maksym.birovash/posts/5121861041199463
https://www.facebook.com/100000443906385/posts/5404565036234906/?d=n
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Дмитро Дзядевич – православний священик, настоятель храму 
Сорока Севастійських мучеників у Херсоні. Як повідомляється, 
з перших днів війни у херсонському храмі Сорока Севастійських 
мучеників почали допомагати кожному, хто цього потребував. 
роздавали продуктові набори, готували і роздавали гарячі 
обіди для нужденних. За повідомленнями Суспільного з поси-
ланням на Міжнародну Антинаркотичну Асоціацію у Херсоні, 
1 квітня 2022 року отець Дмитро вийшов з храму після служби, 
і його забрали у невідомому напрямку, телефон при цьому був 
вимкнений. Через деякий час з’явилась інформація, що Дмитро 
Дзядевич – у заручниках. Тим часом, ввечері того ж дня, як пові-
домило Суспільне, священик повернувся додому. 

Сергій Дроздик – депутат Херсонської обласної ради від партії 
«Опозиційний блок за життя». Як повідомили у Каховській міській 
територіальній громаді, був викрадений 2 квітня 2022 року з влас-
ного дому у Каховці. 3 березня місцеве видання «Мост» з поси-
ланням на голову обласної організації ОПЗЖ Єгора Устинова пові-
домило, що Дроздика звільнили. 

Ірина Дубченко – журналістка, волонтерка з селища Розівка 
Запорізької області. За повідомленням журналіста Якова 
Носкова, російські військові затримали її в Розівці та закидали 
їй підтримку й переховування українських військових. Ірину 
вивезли в Донецьк для проведення «слідчих дій». Її сестра 
Олександра Дубченко повідомила журналістам, що Ірина вос-
таннє телефонувала їй 26 березня о 14:00 та розповіла, що хтось 
з місцевим розповів окупантам про її волонтерську та журна-
лістську діяльність. Зі слів сестри, 28 березня батьки Ірини від 
окупаційної комендатури Розівки отримали інформацію, що 
Ірину доставили в Донецьк начебто для «суду». Дубченко звіль-
нена і повернулася до своєї родини, про що Носков повідомив 
11 квітня 2022 року.

Лейла Ібрагімова – депутатка Запорізької обласної ради, дирек-
торка Мелітопольського міського краєзнавчого музею, членкиня 
Мелітопольського регіонального комітету сприяння поверненню 
кримських татар на історичну батьківщину «Азат» . Була викра-
дена з власного будинку у Мелітополі о шостій ранку 10 березня 
2022 року людьми у військовій формі. Про викрадення повідомив 
Ескендер Барієв, член Меджлісу кримськотатарського народу, 
голова Кримськотатарського ресурсного центру. При цьому 
у помешканні депутатки ці люди здійснили обшук і забрали її 
телефон. Того ж дня Ібрагімову відпустили. 

https://suspilne.media/224267-hersonskij-svasennik-dmitro-dzadevic-akogo-vikrali-povernuvsa-dodomu/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=343088981193521&id=100064772648646
https://most.ks.ua/news/url/okupanti_vidpustili_deputata_hersonskoji_oblradi
https://most.ks.ua/news/url/okupanti_vidpustili_deputata_hersonskoji_oblradi
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1885662224959790&id=100005480922215
https://tv5.zp.ua/news/zdali-svoi-zh-shho-vidomo-pro-zatrimannja-zhurnalistki-irini-dubchenko/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1895782203947792&id=100005480922215
https://www.facebook.com/eskender.bariiev/posts/4811081988998958
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Йосип Залізецький – батько мелітопольської журналістки, 
головної редакторки РІА «Мелітополь» Світлани Залізецької. 
За словами дочки, батька захопили в заручники з метою тиску на 
неї 23 березня 2022 року: о сьомій ранку троє чоловіків (один в 
цивільному, двоє у одностроях і з автоматами) прийшли до них 
додому у Мелітополі Запорізької області (там перебували 75-річний 
Йосип з дружиною), обшукали помешкання, вилучили телефони 
подружжя, а потім забрали Йосипа Залізецького у невідомому 
напрямку. При цьому окупанти почали шантажувати Світлану 
Залізецьку: батька змусили подзвонити їй 23 березня близько 
восьмої вечора. Він сказав, що його тримають у підвалі, і вима-
гають, аби вона повернулась у Мелітополь. 26 березня Світлана 
Залізецька повідомила, що її батька відпустили ввечері напере-
додні, після того, як вона виконала вимоги окупантів – передала 
їм управління сайтом РІА «Мелітополь». 

Анатолій Качинський – активіст із міста Каховка Херсонської 
області. За повідомленням Каховської міської територіальної гро-
мади, був викрадений російськими військовими 3 квітня 2022 року 
у Каховці під час мирного мітингу проти російської окупації. За 
повідомленням Каховської міської територіальної громади від 
6 квітня, був звільнений. 

Сергій Киричко – голова Охтирської районної ради Полтавської 
області. Його викрали в селі Боромля Сумської області 15 березня 
2022 року. Як заявила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк, 
Киричка тиждень утримували в підвальних приміщеннях, після 
чого звільнили. 

Олександр Книга – генеральний директор Херсонського облас-
ного муздрамтеатру, голова Євразійської театральної асоці-
ації, депутат Херсонської обласної ради. Був викрадений вранці 
23 березня 2022 прямо з дому. Про це повідомили колишній 
депутат Херсонської міської ради Віталій Богданов та міський 
голова Олешків Євген Рищук. Наступного дня, 24 березня 
2022 року, Рищук повідомив про звільнення Книги. Також це 
підтвердили у театрі. 

https://www.facebook.com/zalizetskaya.zalizetskaya/posts/4974125329335335
https://www.facebook.com/100002137510545/posts/4981305458617322/?d=n
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=343739184461834&id=100064772648646
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=345291487639937&id=100064772648646
https://t.me/Shpylka_Shuliak/617
https://www.facebook.com/bogdanov.vital/posts/10161183441209305
https://www.facebook.com/100063591486337/videos/551502052974647
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=382887260507654&id=100063591486337
https://www.facebook.com/kulishatheatre/posts/2141575005998318
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Анжеліна Коваленко – директорка школи № 4 Мелітополя 
Запорізької області. Як повідомила Уповноважена Верховної Ради 
з прав людини Людмила Денісова, була викрадена окупантами 
31 березня 2022 після відмови співпрацювати. З квітня 2022 року 
РІА Мелітополь повідомили, що її відпустили. 

Олег Кожем‘якін – ексдепутат Каховської міської ради, акти-
віст і ветеран АТО. За даними МІПЛ, його затримали вранці 
2 квітня 2022 року у Каховці Херсонської області озброєні 
люди у військовій формі. За словами дружини Кожем’якіна 
Ольги, біля будинку припаркувалися кілька бусів «тигр» (росій-
ських позашляховиків), у яких загалом було приблизно трид-
цять людей у військовій формі (російського зразка), постукали 
у ворота. Коли Олег вийшов до них, йому одразу вдягли кай-
данки на руки і відвезли у невідомому напрямку. Також було 
затримано друга сім’ї, що перебував у будинку, але його майже 
одразу відпустили. Після цього, як зазначила Кожем’якіна, вій-
ськові зайшли у будинок, почали перевіряли телефони, пере-
вертали шухляди, шафи, щось шукали у гаражі та на горищі. 
14 квітня видання Європостір повідомило, що Кожем`якіна від-
пустили, в полоні його катували. Загалом він перебував у полоні 
10 днів. «13 квітня Олег звертався по допомогу лікарів. У нього 
діагностували струс мозку, перелам ребер. Також у нього 
вибиті зуби», – на умовах анонімності розповів виданню співро-
бітник місцевої лікарні. 

Олексій Коновалов – депутат міської ради Генічеська Херсонської 
області, директор КП «Комунсервіс» у с.Щасливцеве Херсонської 
області. Як повідомив перший заступник голови Херсонської 
обласної ради Юрій Соболевський, Коновалов був викрадений 
росіянами 28 березня 2022 року. За цими даними, близько 10:00 
години Олексій Коновалов разом із дружиною рухалися на авто у 
напрямку села Генічеська Гірка – Генічеськ, коли окупанти зупи-
нили їх на блокпосту біля зруйнованого мосту і, перевіривши доку-
менти, захопили Коновалова і перевезли до Вищого професійного 
училища № 17 у місті Генічеськ. Дружину при цьому залишили на 
місці. За даними Соболевського, окупанти мають у себе списки 
«цікавих людей» (місцевих політиків, активістів та чиновників), 
і Коновалова захопили, бо його прізвище було у цих списках. 
Згодом того ж дня Соболевський повідомив, що Коновалова 
відпустили. 

https://t.me/denisovaombudsman/4617
https://ria-m.tv/news/282177/v_melitopole_okkupantyi_otpustili_pohischennyih_direktorov_shkol_(foto).html
https://mipl.org.ua/vdyagli-na-ruki-kajdanki-navit-odyagnutisya-ne-dali-u-kaxovci-vijskovi-rf-zatrimali-eks-bijcya-zsu/
https://eprostir.org/2022/04/14/okupanty-vidpustyly-oleha-kozhem-iakina/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=808444513444706&id=100028374940771
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=808444513444706&id=100028374940771&comment_id=808514886771002
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Олександр Кошелевич – мер міста Приморськ Бердянського 
району Запорізької області. 28 березня 2022 року журналістка Ірина 
Ромалійська розповіла, що окупанти затримали мера Приморська 
і повезли його в бік Бердянська. Вона також повідомила з поси-
ланням на місцевих активістів, що спочатку окупанти затримали 
батька Олександра Кошелевича, а потім Олександр обміняв себе 
на свого батька. Його тримали у Бердянську, де окупанти облаш-
тували штаб. 31 березня 2022 року Ромалійська повідомила, що 
Кошелевича відпустили. 

Олександр Красківський – староста Замглайського старостин-
ського округу № 1 Чернігівської області. За даними Суспільного, 
російські військові взяли Красківського у селі Замглай в заруч-
ники 23 березня 2022 року під час спроби місцевих не пустити їх до 
населеного пункту. Півтора дні його тримали у шкільному підвалі 
у селі Вишневе (там була розгорнута окупаційна комендатура) на 
земляній підлозі та катували, щоб дістати інформацію про підроз-
діли ЗСУ в тилу та дані про проукраїнських активістів. За словами 
Красківського, він не бачив тих, хто його бив, але має підстави 
вважати, що це були представники ГРУ і ФСБ. У полоні Олександр 
провів 1,5 доби. Станом на 3 квітня російські військові покинули 
територію колишнього Ріпкинського району.

Віктор Кудлай – директор Чорнянського ліцею Таврійської гро-
мади на Херсонщині. Як повідомила спеціаліст з гуманітарної 
політики і зв’язків зі ЗМІ Таврійської міської ради Ірина Шипович, 
Кудлай був викрадений російськими військовими 21 березня 
2022 року із власного будинку.  24 березня 2022 року Шипович 
розповіла, що він був звільнений.

Михайло Кумок – видавець «МВ-холдинг» з Мелітополя 
Запорізької області. Був викрадений російськими військовими 
разом з дружиною Вірою Кумок та дочкою, учасницею мітингів 
проти окупації Тетяною Кумок, а також трьома журналістками 
холдингу Євгенією Борян, Юлією Ольховською та Любов’ю Чайкою 
21 березня 2022 року у Мелітополі. За повідомленням холдингу, 
усіх забрали з дому вранці цього дня. Відомо, що окупанти про-
водили з усіма бесіди «для налагоджування співпраці». Усіх від-
пустили згодом того ж дня після медійного розголосу. Вилучили 
особисті телефони. 

https://www.facebook.com/irina.romaliyskaya/posts/7325799400795651
https://www.facebook.com/irina.romaliyskaya/posts/7335762156466042
https://suspilne.media/224828-se-kilka-dopitiv-i-vze-inakse-divivsa-na-snurki-svoih-krosivok-zamglajskij-starosta-pro-polon/
https://www.facebook.com/groups/294464878681202/posts/498065718321116/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2330279753781477&set=gm.499213601539661
https://www.mv.org.ua/news/264513-okkupanty_pohitili_zhurnalistov_i_sotrudnikov_mv_holdinga.html
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Володимир Куріков – депутат Скадовської районної ради. 
13 квітня 2022 року про його викрадення російськими окупантами 
повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань. За пові-
домленням «Скадовськ City» з посиланням на рідних Курікова від 
18 квітня 2022 року, був звільнений. 

Іван Малєєв – голова Кирилівської сільради. За повідомленням 
видання РІА Мелітополь, викрадений російськими окупантами 
17 квітня 2022 року. За їхніми даними, озброєні люди забрали 
Малєєва в комендатуру після його відмови співпрацювати з оку-
паційною адміністрацією незважаючи на тиск на нього. За даними 
РІА Мелітополь від 23 квітня 2022 року, Малєєва відпустили. 

Віктор Маруняк – староста села Стара Збур’ївка Херсонської 
області, яке нині перебуває під тимчасовою окупацією Росії. 
21 березня 2022 його викрали представники окупаційних силових 
структур у Старій Збур’ївці. Відомо також, що до цього Маруняка 
вже один раз затримували, але відпустили. 23 березня, за даними 
місцевих активістів, його привели додому в наручниках, зробили 
там обшук і підкинули гранати, погрожуючи посадити старосту 
за законодавством РФ. Віктор Маруняк встиг сказати дружині, 
що його б’ють. Потім його забрали. 24 березня до дружини знову 
приходили озброєні окупанти, нікого не пускали у двір. 12 квітня 
представниця Голопристанської міської ради у заяві, яку поширив 
Юрій Зеленін, повідомила про звільнення Маруняка. 

Mariano Cala Tayud Garcia, або Маріо – громадянин Іспанії, 
волонтер у Херсоні. Допомагав дітям, що залишились без бать-
ківської опіки; також є інформація, що він брав участь у мітингах 
проти окупації. За даними Крим.Реалії, що посилається на міс-
цеве видання «Кавун.сіті», друзі Маріо повідомили, що 19 березня 
після 14:00 з ним зник зв’язок. А своєму інтерв’ю після звільнення 
з полону журналіст Олег Батурін зазначив, що разом із ним були, 
ймовірно, іспанець та нідерландець, тож видання припустило, що 
волонтера тримали там же. 24 березня стало відомо, що волон-
тера відпустили, але на зв’язок він так досі і не вийшов. Звільнення 
волонтера підтвердив також громадський активіст із Херсона 
Віталій Богданов. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5085284501592917&set=a.468508653270548
https://skadovsk.city/articles/207023/skadovchanina-yakogo-zatrimali-rosijski-vijskovi-vidpustili
https://skadovsk.city/articles/207023/skadovchanina-yakogo-zatrimali-rosijski-vijskovi-vidpustili
https://ria-m.tv/news/283599/v_kirillovke_okkupantyi_pohitili_predsedatelya_possoveta_ivana_maleeva.html
https://ria-m.tv/news/284147/okkupantyi_otpustili_predsedatelya_possoveta_kirillovki_ivana_maleeva.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3172701649609900&id=100006102881360
https://ua.krymr.com/amp/novyny-pryazovia-vtorhnennia-rosii-peresliduvannia/31777278.html
https://www.facebook.com/bogdanov.vital/posts/10161186083084305
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Олександр Медведьов – міський голова Сновська Чернігівської 
області. За даними «Суспільного. Чернігів» з посиланням на голову 
Корюківської районної військової адміністрації Іван Ващенка, його 
було 25 березня затримано разом із місцевим бізнесменом і ексде-
путатом обласної ради Григорієм Божком: окупанти прийшли до 
них зранку. Попередньо відомо, що їх повезли у напрямку Городні 
Чернігівської області. 31 березня 2022 року Суспільне з поси-
ланням на голову Корюківської РВА Івана Ващенка повідомило 
про його звільнення. 

Василь Мітько – староста селища Нікольськ Донецької області. 
12 березня видання 0629 з посиланням на Маріупольську місь-
краду повідомило, що окупанти викрали його. За повідомленням 
голови Донецької обласної державної адміністрації Павла 
Кириленка від 5 квітня 2022 року, Мітька було звільнено при-
близно за три тижні до розмови.

Максим Негров – громадський діяч із Херсона, директор 
ТОВ «Таврійський парк», член партії «Європейська партія  України», 
ветеран АТО. Перестав виходити на зв’язок 15 березня 2022 року. 
Як повідомляли знайомі активіста, є очевидці, що бачили його 
затримання російськими окупантами. На момент зникнення 
у Негрова були проблеми зі здоров’ям. За інформацією від друга 
Негрова, яку він повідомив документатору 3 квітня 2022 року, 
Максима було звільнено.

Олег Ніколаєв – священик Православної Церкви  України в 
Бердянську Запорізької області. 14 березня Запорізька єпархія 
ПЦУ повідомила, що російські загарбники затримали та вивезли 
отця Ніколаєва у невідомому напрямку. В той же день видання 
Укрінформ з посиланням на місцевих вірян повідомило, що зранку 
будинок священика оточили люди з автоматами, провели обшук, 
нічого не знайшли, арештували отця Олега та вивезли у невідо-
мому напрямку. Дружині Юлії, яка має орфанну хворобу і постійно 
потребує терапії, наказали не виходити з дому. Перші погрози на 
мобільний телефон священик Олег почав отримувати ще під час 
боїв за Бердянськ. Священник оприлюднив скрін із листуванням 
з ворогом на своїй сторінці у Фейсбуці (сторінка наразі недо-
ступна, скрін переписки опублікований на сайті Укрінформу). У той 
же день оглядачка Укрінформу Лана Самохвалова повідомила, що 
священика звільнили.

https://t.me/suspilnechernihiv/7610
https://24tv.ua/rosiyani-cherez-mayzhe-tizhden-polonu-vidpustili-mera-snovska_n1929736
https://babel.ua/texts/77545-iz-doneckoji-oblasti-hochut-zrobiti-velikiy-mariupol-golova-viyskovoji-administraciji-pavlo-kirilenko-rozpovidaye-yak-bombami-okupanti-stirayut-mista-interv-yu
https://www.facebook.com/syniavskyi.valerii/posts/5412086728842353
https://www.facebook.com/pcu.zp.eparchy/posts/5310180895680067
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3429111-u-berdansku-zagarbniki-arestuvali-ta-vivezli-svasennika-pcu-u-nevidomomu-napramku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3415719-svaseniku-pcu-v-berdansku-zagrozue-smertelna-nebezpeka.html
https://www.facebook.com/lanagmailcom/posts/5416748721687616
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Костянтин Овсянников – громадський активіст, громадян-
ський журналіст і стрімер, керівник громадських організацій 
«Приморськ 24/7» та Молодіжний центр «Портал це» у місті 
у Приморськ Запорізької області. Як повідомили правозахисниця 
Ольга Веснянка та ГО «Театр змін», Овсянников був викрадений 
26 березня 2022 року з власного помешкання у Приморську. 
Згодом цього ж дня правозахисниця Яна Салахова повідомила 
про його звільнення. 

Маргарита Овсянникова – директорка школи № 11 м. Мелітополь 
Запорізької області. Видання РІА Мелітополь повідомило, що 1 квітня 
озброєні люди прийшли додому до Маргарити Овсянникової дирек-
торки школи № 11 міста Мелітополь. Вони назвали себе представни-
ками військової адміністрації. Їй наказали взяти із собою теплі речі, 
воду та ліки, після чого вивезли в невідомому напрямку. Перед цим 
вони забрали у жінки телефон і паспорт. У місті Мелітополь Запорізької 
області всі директори шкіл написали заяви на звільнення на знак про-
тесту і небажання співпрацювати з окупантами. З квітня 2022 року 
РІА Мелітополь повідомило, що її відпустили. 

Пилипович Андрій – активіст з Нової Каховки. 5 квітня 2022 року 
Пилипович повідомив на своїй сторінці у ФБ що його звільнили 
після незаконного затримання. За інформацією видання «Мост», 
Пилиповича викрали 2 квітня. 

Олена Плаксіна – депутатка міської ради Токмака Запорізької 
області від партії «Європейська Солідарність». Як повідомив 
речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф’єв, 
21 березня близько 21:30 вона була затримана працівниками 
МВС РФ. За наявною інформацією, депутатку допитували співро-
бітники ФСБ РФ, які перебувають у будинку культури міста Токмак 
за адресою вул. Центральна, буд. 10. Громадський активіст Аскад 
Ашурбеков повідомив документатору, що Плаксіну протримали 
добу, допитали і відпустили. 

https://www.facebook.com/yana.salakhova/posts/10158125020692587
https://ria-m.tv/news/281997/v_melitopole_okkupantyi_prodoljayut_pohischat_direktorov_shkol_(foto).html
https://ria-m.tv/news/282177/v_melitopole_okkupantyi_otpustili_pohischennyih_direktorov_shkol_(foto).html
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5664449380236342&set=a.5566217593392855
https://most.ks.ua/news/type/1/url/okupanti_vidpustili_novokahovskogo_aktivista
https://t.me/zoda_gov_ua/5574
http://1news.zp.ua/ru/u-tokmaku-okupanti-zatrimali-deputatku-misczevo%D1%97-miskradi-%D1%97%D1%97-dopituvali-spivrobitniki-fsb/      
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Олександр Пономарьов – депутат Верховної Ради від ОПЗЖ із 
Бердянська Запорізької області. 20 березня із Пономарьовим зник 
зв’язок, коли він працював у гуманітарному штабі Бердянська, 
про що повідомила його громадська приймальня. 22 березня 
Бердянська міська рада підтвердила, що Пономарьова захопили 
російські військові, і заявила, що низка місцевих промислових під-
приємств, пов’язаних із ним, призупинила роботу, поки його не 
відпустять. 2 квітня у приймальні депутата повідомили, що він у 
супроводі російських військових був госпіталізований до реані-
мації Бердянської міської лікарні через 10 днів після викрадення, 
його стан – стабільно тяжкий. 

ФОТО НЕМАЄ

Михайло Рєзніков – пастор Церкви євангельських християн- 
баптистів у Маріуполі Донецької області. За повідомленням релі-
гійної організації «Євангельські християни-баптисти  України», 
разом із ще одним вірянином Андрієм Фоменком був захоплений 
у заручники російськими військовими, коли вони поїхали за про-
дуктами для церкви, де переховувались люди, чиє житло було 
зруйноване обстрілами. 10 березня було відомо, що Михайло 
Рєзніков знаходиться в лікарні на окупованій території, а Андрія 
Фоменка утримують у ворожому підвалі. Згодом ця ж органі-
зація повідомила з посиланням на пресвітера церкви м. Макіївки 
Олександра Сівакова, що станом на 11 березня брати перебували 
в Новоазовську (на території, контрольованій угрупованням ДНР) 
у домі місцевого пастора. 27 березня «Євангельські християни- 
баптисти  України» підтвердили документартору ZMINA, що 
Михайло Рєзніков та Андрій Фоменко перебувають у безпеці, але 
деталей в організації не розголошують.

Вікторія Рощина – журналістка Hromadske. 18 березня 2022 року 
редакція повідомила, що вона ймовірно перебуває у заруч-
никах: колеги не могли вийти на зв’язок з Вікторією з 12 березня. 
Як стало відомо hromadske, на той момент журналістка перебу-
вала в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області, 
планувала їхати в Маріуполь, що на Донеччині, який перебуває 
в російській облозі. 16 березня редакція дізналась, що напере-
додні (ймовірно 15 березня) Вікторію Рощину затримала ФСБ Росії. 
22 березня 2022 року стало відомо, що 21 березня окупанти відпу-
стили Рощину, змусивши записати відеозвернення. 

Олексій Семіков – волонтер із с. Козача Лопань Харківської 
області. Був затриманий окупантами, коли повертався з Харкова 
до рідного села з гуманітаркою для своїх односельчан. Як він сам 
розповів після звільнення Громадському ТБ, коли заїхав у Козачу 
Лопань, на розвилці, де дорога веде в центр і на трасу, його наз-
догнав УАЗ. З нього вистрибнули кілька військових з автоматами. 
Вони відчинили двері і повалили волонтера на землю, зав’язали 
руки й очі. Його три дні катували, а потім відпустили 19 березня 
2022 року.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=397419335718344&id=100063508429242&sfnsn=mo
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=339379651549518&id=100064324584149&sfnsn=mo
https://www.facebook.com/BlokAleksandraPonomareva/posts/406030308190580
https://www.facebook.com/BaptistsofUkraine/photos/a.201599489870384/5151656004864683/
https://www.facebook.com/BaptistsofUkraine/posts/5156381457725471
https://hromadske.ua/posts/zhurnalistka-hromadske-viktoriya-roshina-jmovirno-perebuvaye-v-poloni-v-rosijskih-okupantiv
https://hromadske.ua/posts/zhurnalistka-hromadske-viktoriya-roshina-yaka-bula-v-poloni-okupantiv-na-svobodi
https://hromadske.ua/posts/nam-skazali-sho-ti-nacionalist-terpi-tri-dni-polonu-zhorstoki-pobittya-i-vtecha-cherez-polya
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Іван Сеник – голова Новоуспенівської ОТГ Мелітопольського 
району. Про його зникнення 14 квітня 2022 року повідомив сайт 
РІА Мелітополь. За інформацією видання, вперше Сеника затри-
мали російські військові 7 квітня, тоді в чиновника забрали 
телефон, дозволили зайти додому перевдягнутися і після цього 
відвезли в невідомому напрямку. Через добу його відпустили, 
але 13 квітня його затримали знову, повідомляє видання в своєму 
Телеграм-каналі. За повідомленням Київської міської державної 
адміністрації від 25 квітня 2022 року, звільнений. 

Іван Столбовий – міський голова Балаклії Харківської області. 
Як повідомив 26 березня 2022 року керівник Харківської військової 
адміністрації Олег Синьогубов, станом на цей день із Столбовим та 
його родиною дві доби не було зв’язку, тож він припускає захо-
плення мера в заручники росіянами. 29 березня «Суспільне» пові-
домило, що Столбового відпустили. За повідомленням  Української 
Правди, він втік до Росії. 

Віктор Терещенко – голова Великобурлуцької громади 
Харківської області. За даними голови Харківської ОВА Олега 
Синєгубова, Терещенка викрали прямо з робочого кабінету 
17 березня 2022 року та утримували у приміщенні місцевого від-
ділку поліції. 18 березня голова Харківської обласної військової 
адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що його відпустили.

ФОТО НЕМАЄ

Олександр Фаєв – працівник міськвиконкому м. Бердянськ, 
управління містобудування та архітектури. За даними сайту 
Бердянська 061 із посиланням на Бердянську міську раду, 6 квітня 
2022 року російські військові блокували роботу гуманітарного 
центру до 16:00, після чого вони відпустили майже всіх співробіт-
ників гуманітарного центру. Тоді зник Фаєв, а також твоє чоловіків: 
співробітників виконкому Олексія Юрченко, Віктора Кузьменко та 
директор центру Олег Балабан. За повідомленням РІА Мелітополь 
від 14 квітня 2022 року, був звільнений.

https://ria-m.tv/news/283276/v_melitopole_dvajdyi_za_nedelyu_pohitili_glavu_otg_(foto).html
http://t.me/riamelitopol/50727
https://t.me/KyivCityOfficial/3551
https://t.me/KyivCityOfficial/3551
https://t.me/synegubov/2744
https://t.me/suspilnekharkiv/10372
https://t.me/suspilnekharkiv/10372
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/7/7337839/
https://www.facebook.com/synegubov.oleg/posts/519156246228401
https://www.061.ua/news/3366186/v-berdansku-okupanti-vikrali-cotiroh-ludej
https://ria-m.tv/news/283314/troih_jiteley_berdyanska_osvobodili_iz_plena_okkupantov.html
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Тетяна Тіпакова – активістка із Бердянська Запорізької області, 
активна учасниця протестів проти російської окупації, блогерка. 
Як повідомила її дочка, була викрадена 20 березня близько 
десятої ранку з дому у Бердянську: приїхали дві машини і від-
везли її в невідомому напрямку. 21 березня знову зі сторінки дочки 
Тіпакова повідомила, що вже перебуває на волі, однак зазначила, 
що у неї забрали телефон. 25 березня від родичів іншого затри-
маного і звільненого бердянця стало відомо про повторне затри-
мання Тіпакової. У розмові з документатором Тіпакова підтвер-
дила, що вона знову на волі.

Іван Федоров – міський голова Мелітополя. 11 березня 2022 року 
о 15:10 російські військові увірвалися до палацу культури імені 
Шевченка в Мелітополі, де розташований виконавчий комітет 
міської ради, зайшли до Федорова, натягнули на нього чорний 
пластиковий мішок, посадили в машину і повезли в невідомому 
напрямку. Івана Федорова звільнили із полону 16 березня. В Офісі 
президента кажуть, що мера Мелітополя обміняли на 9 російських 
строковиків.

ФОТО НЕМАЄ

Андрій Фоменко – брат Церкви євангельських християн-бапти-
стів, на вихованні якого перебувають 10 дітей. За повідомленням 
релігійної організації «Євангельські християни-баптисти  України», 
був захоплений у заручники російськими військовими разом із ще 
одним пастором Михайлом Рєзніковим, коли вони поїхали за про-
дуктами для церкви, де переховувались люди, чиє житло було 
зруйноване обстрілами. 10 березня було відомо, що Михайло 
Рєзніков знаходиться в лікарні на окупованій території, а Андрія 
Фоменка утримують у ворожому підвалі. Згодом ця ж органі-
зація повідомила з посиланням на пресвітера церкви м. Макіївки 
Олександра Сівакова, що станом на 11 березня брати перебу-
вали в Новоазовську (на території, контрольованій угрупованням 
ДНР) у домі місцевого пастора. 27 березня «Євангельські христи-
яни-баптисти  України» підтвердили документартору, що Михайло 
Рєзніков та Андрій Фоменко перебувають у безпеці.

Юрій Фомічев – міський голова Славутича Київської області, 
член партії «Слуга народу». 26 березня окупанти захопили місто 
і взяли його в заручники, за повідомленням Олександра Павлюка, 
голови Київської обласної державної адміністрації. Згодом цього 
ж дня голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк повідомила, що 
Фомічев вже на свободі, а в місті тривають мітинги проти окупації. 

https://www.facebook.com/groups/brd24/posts/7121597577881248
https://www.facebook.com/groups/brd24/posts/7126001747440831/
https://www.facebook.com/BaptistsofUkraine/photos/a.201599489870384/5151656004864683/
https://www.facebook.com/BaptistsofUkraine/posts/5156381457725471
https://t.me/kyivoda/2693
https://t.me/Shpylka_Shuliak/659
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Людмила Чугай – директорка ліцею №9 Мелітополя Запорізької 
області. Як повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав 
людини Людмила Денісова, Чугай була викрадена окупантами 
31 березня 2022 після відмови співпрацювати. З квітня 2022 року 
РІА Мелітополь повідомило, що її відпустили. 

ФОТО НЕМАЄ

Наталія Чурсіна – волонтерка з Мелітополя Запорізької області. 
Була організатором евакуаційної колони з Мелітополя 2 квітня 
2022 року, формувала списки на евакуацію. За даними «Новости 
Мелитополя», російські військові затримали її під час збору колони. 
Її оточили і відвели начебто за збір персональних даних. За сло-
вами волонтерів, її утримували в колишньому «паспортному столі» 
на вул. І.Олексієва. В той самий день вона повідомила виданню 
«Новости Мелитополя», що її відпустили. 

Сергій Чудинович – священик Православної церкви  України 
з Херсона, настоятель церкви Пресвятої Богородиці, громад-
ський діяч та волонтер. Як повідомляє місцеве видання «Вгору», 
30 березня о 8:30 ранку отця Сергія викрали прямо з церкви люди, 
які назвались «міліцією»: троє чоловіків провели обшук у церкві, 
перевірили документи та месенджери у присутніх, а тоді забрали 
священика, сіли у зелений DAEWOO Sens ВТ6734ВІ та поїхали 
у невідомому напрямку. Ввечері 30 березня Сергій Чудинович 
повідомив у відеозверненні, що його відпустили після допиту. 

Олександр Шаповалов – міський голова Берислава Херсонської 
області. Як повідомив голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута, 
19 березня 2022 року близько 11 години дня Шаповалова затри-
мали разом із ще одним активістом. 21 березня міському голові 
дозволили зв’язатись із рідними. Ймовірно бранців утримували у 
Новій Каховці, але точне місце їх перебування невідоме. 3 квітня 
міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що Шаповалова 
звільнили з полону.

https://t.me/denisovaombudsman/4617
https://ria-m.tv/news/282177/v_melitopole_okkupantyi_otpustili_pohischennyih_direktorov_shkol_(foto).html
https://ria-m.tv/news/282359/v_melitopole_jenschinu_volontera_pohitili_po_donosu_v_chem_ee_obvinili_okkupantyi.html
https://ria-m.tv/news/282359/v_melitopole_jenschinu_volontera_pohitili_po_donosu_v_chem_ee_obvinili_okkupantyi.html
https://vgoru.org/post/v-hersoni-vikradi-svyashennika-sergiya-chudinovicha
https://www.facebook.com/4udinovi4/videos/721932238984674
https://t.me/khersonskaODA/204
https://t.me/vitaliy_klitschko/1337
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Віталій Шевченко – активіст, підприємець (власник туристич-
ного агентства), учасник мирних мітингів проти російської оку-
пації із Бердянська Запорізької області. За повідомленням 
«Бердянськ 24», був викрадений представниками окупаційної 
Росгвардії 15 березня 2022 року після мітингу проти окупації в 
Бердянську, коли зайшов у кафе «Капучино». За даними видання 
« Українська правда», разом із ним було затримано ще кілька акти-
вістів. Зафіксовано відео його викрадення. Є ймовірність, що його 
відпустили, оскільки з 7 квітня 2022 року його сторінка Facebook 
знову регулярно оновлюється. 

Олексій Шибаєв – заступник голови Новослобідської ОТГ 
Конотопського району Сумської області. Як повідомив голова 
Сумської ОДА Дмитро Живицький, 1 квітня 2022 року Шибаєва 
захопили російські військові на своєму блокпосту біля села 
Пересепки Путивльської ОТГ, коли той супроводжував гумані-
тарний вантаж. 3 квітня Дмитро Живицький у своєму Телеграмі 
повідомив що Шибаєв живий і уже на волі. 

Олександр Яковлєв – міський голова тимчасово окупованого 
Скадовська Херсонської області. За повідомленням Радіо Свобода, 
16 березня 2022 року російські військові викрали Яковлєва та 
його заступника Юрія Палюха. Яковлєва відпустили того ж дня, 
а Палюха залишили в заручниках. 

Олег Яхнієнко – голова Милівської територіальної громади 
Херсонської області. Каховський міський голова Віталій Немерець 
повідомив, що 27 березня 2022 року окупанти вивезли Яхнієнка 
в невідомому напрямку. Інформацію про викрадення також опу-
блікувала Херсонська обласна адміністрація. Про його звільнення 
повідомила сторінка «Новини Бериславщини» 13 квітня 2022 року. 

https://www.facebook.com/brd24.brd/posts/2138665329629194
https://www.facebook.com/brd24.brd/posts/2138665329629194
https://www.youtube.com/watch?v=WMCNr7uR5GI&t=37s
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002194442143
https://t.me/Zhyvytskyy/1488
https://t.me/Zhyvytskyy/1508
https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-viyna-khersonshchyna-znyknennya-lyudey/31753840.html
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=651223482657855
https://www.facebook.com/khoda.gov.ua/posts/338122691682900
https://www.facebook.com/khoda.gov.ua/posts/338122691682900
https://www.facebook.com/groups/berislavnews/permalink/2950705951894330
https://www.facebook.com/groups/berislavnews/permalink/2950705951894330
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ЗНАЙДЕНІ МЕРТВИМИ

Євгеній Баль – журналіст, письменник, волонтер, член 
Національної спілки журналістів  України та Національної спілки 
письменників  України. 78-річного Євгенія Баля 18 березня неза-
конно арештували російські військові у нього вдома – в Мелекіному 
під Маріуполем. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідо-
мила журналістка Ліна Кущ. Приводом для затримання начебто 
стали «компрометуючі» фото разом із українськими військовими. 
Окупанти перевернули догори дном будинок, а самого господаря 
забрали «на підвал». За три дні його, жорстоко побитого, відпу-
стили. 2 квітня 2022 року Євгеній Баль помер через травми нане-
сені окупантами під час катувань.

Сергій Божко – депутат ВО «Свобода». Про його викрадення 
і вбивство повідомив нардеп Андрій Іллєнко. Божка катували впро-
довж двох днів, прострелили лікоть. Коли росіяни відійшли, рідні 
знайшли тіло Сергія у ямі на околиці села. Дружина Тетяна під-
твердила це миколаївському Центру журналістських розслідувань.

Зореслав Замоський – активіст та журналіст-фрілансер, допи-
сувач інтернет-ресурсу «Інформаційний портал» та ресурсу 
«Громада Приірпіння». Його тіло з ознаками насильницької смерті 
виявили у Бучі, про що 12 квітня 2022 року повідомили в Ірпінській 
міській раді. 

Денис Бутенко – активіст із Бучі Київської області. Після окупації 
Бучі російськими військами разом з іншими волонтерами Бутенко 
займався доставкою їжі цивільним, а також був донором крові для 
жертв військових дій. Він мешкав зі своєю матір’ю, яка має інвалід-
ність. Дружина Бутенка, яка живе в іншому місті, востаннє розмов-
ляла з ним по телефону 5 березня 2022 року. Після цього в містечку 
не було мобільного зв’язку і вона не могла з ним зв’язатися. 9 або 
10 березня 2022 року він пішов з дому і не повернувся. 18 квітня 
2022 року слідчий поінформував родину Дениса Бутенка, що його 
тіло з п’ятьма вогнепальними ранами було знайдено у лісосмузі 
між Ворзелем та Бучею Київської області.

https://www.facebook.com/100003654662438/posts/2555254227939708/?d=n
https://www.facebook.com/100003654662438/posts/2555254227939708/?d=n
https://www.facebook.com/andriy.illenko/posts/8121148664592519
https://nikcenter.org/newsItem/67358
https://nikcenter.org/newsItem/67358
https://www.facebook.com/IrpinCityCouncil/posts/351494880352488
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Мантас Кведаравічюс – режисер, автор фільмів «Маріуполіс» 
і «Парфенон», громадянин Литви. Загинув у блокадному 
Маріуполі. Про це 3 квітня повідомив документаліст, засновник 
«АртДокФесту» Віталій Манський. 5 квітня журналістка Нато 
Двалі на своїй сторінці у фейбсук повідомила, що режисер загинув 
до 2 квітня, а його подруга змогла вивезти тіло Кведаравічюса. 
За інформацією Двалі, документаліста було вбито у полоні росіян. 

Сергій Курбушко – волонтер. Інформацію про загибель 
Курбушка 4 квітня 2022 року опублікувала його дружина Марина 
Курбушко на своїй сторінці у Фейсбук. 6 квітня 2022 року видання 
«Обозреватель» із посиланням на представницю ГО «Группа 
патріот» Аллу Котенко повідомило деталі зникнення Курбушка. 
За інформацією Котенко, зв`язок з ним було втрачено 23 березня 
2022 року під час того, як він перевозив гуманітарну допомогу до 
с. Мотижин Київської області. 

Ольга Сухенко – староста села Мотижин Київської області. Була 
викрадена разом із чоловіком Ігорем і сином Олександром росій-
ськими окупаційними силовими структурами з їхнього дому 
23 березня 2022 року. Також окупанти обшукали будинок і вкрали 
автомобіль, що належав родині. І Ольга, і Олександр Сухенки 
публічно декларували свою проукраїнську позицію. Є дані, що 
Олександр як волонтер допомагав жителям Мотижина, пере-
буваючи там. 2 квітня після звільнення Київщини від окупантів 
у братській могил були знайдені тіла старости села Ольги Сухенко, 
її чоловіка і сина.

https://www.facebook.com/vitaliy.manski/posts/5229080227150974
https://www.facebook.com/707545942/posts/10159661098755943/?d=n  %D0%97
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1233360933863524&id=100015688873118
https://news.obozrevatel.com/vojna-v-ukraine/okkupantyi-mogli-podzhidat-volonterov-pod-kievom-nashli-esche-odno-telo-ubitogo-ukraintsa.htm
https://suspilne.media/221630-rosijski-vijskovi-vikrali-na-kiivsini-starostu-sela-ta-ii-rodinu/
https://www.instagram.com/p/CbhYrt8t_jS/
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