
Матеріали підготовлені в межах проєкту «Збройний конфлікт в Україні: комунікація заради справедливості», що реалізується ГО «Вектор прав людини» спільно з ГО “Медійна ініціатива за права людини”. 
Ідею проєкту підтримали Рада суддів України, Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора, Представництво 
Президента України в Автономній Республіці Крим та Координаційний центр з надання правової допомоги. Проєкт «Збройний конфлікт в Україні: комунікація заради справедливості» реалізується в межах 
спільного конкурсу програми «Права людини і правосуддя» Міжнародний фонд “Відродження” та проєкту ПРООН в Україні «Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні», 
що реалізується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Погляди, висловлені в цих матеріалах, не обов’язково відображають погляди Міжнародного фонду «Відродження», ПРООН та 
Міністерства закордонних справ Данії.

Матеріали підготовлені станом на жовтень 2021 року.

Загальна комунікація діяльності Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, 
вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора: приклади коротких повідомлень

Запитання від 
суспільства: Ваша відповідь:

Чим займається 
Департамент 

Ми встановлюємо правосуддя щодо подій збройного конфлікту.
Ми з’ясовуємо всі факти й обставини, фіксуємо всі події збройного 
конфлікту, тож у такий спосіб запобігаємо перекручуванням та маніпуляціям.
Ми притягуємо до відповідальності тих  осіб, які вчиняють злочини в умовах 
війни, а також даємо відчуття справедливості тисячам жертв цих злочинів.

Чому ми маємо 
вірити Департаменту

Департамент тісно співпрацює з правозахисними організаціями та 
експертним середовищем і користується довірою громадянського 
суспільства.
Результатом роботи прокурорів Департаменту є сотні проваджень, 
переданих до судів, та 24 подання до Міжнародного кримінального суду.
Нашу роботу високо оцінюють міжнародні експерт(-ки), а найголовніше — 
потерпілі в подіях збройного конфлікту.

Чому Департамент 
підтримує 

ратифікацію 
Україною Римського 

статуту

Ратифікація Римського статуту синхронізує українське законодавство з 
міжнародним гуманітарним правом та розширить наші можливості щодо 
притягнення до відповідальності за воєнні злочини, передусім вчинені 
представниками РФ та окупаційних адміністрацій у Криму та в ОРДЛО.

Якщо МКС 
притягатиме до 
відповідальності 

українських  
військово- 

службовців(-виць)

Україна спроможна самостійно розслідувати діяльність своїх 
військовослужбових(-ць), тож МКС цього робити не доведеться.
Сильні країни не бояться відповідальності, а Україна — сильна країна.

Чому досі не 
винесли вироки 
щодо злочинів, 

учинених в умовах 
збройного конфлікту

Українська правоохоронна система вперше зіткнулася з проблемою 
притягнення до відповідальності за злочини в умовах збройного конфлікту, 
тож державі довелося певний час шукати оптимальний підхід до кваліфікації, 
а також заглибитися в загальне розуміння природи цих злочинів. Наразі 
вже відкрито понад 30 000 кримінальних проваджень щодо різних епізодів 
збройного конфлікту та допитано понад чотири тисячі потерпілих і свідків. 
Обсяг зібраних матеріалів щодо збройного конфлікту становить 1100 томів. 
Частину проваджень уже передано до суду. Це колосальний обсяг роботи, 
що потребує часу, людського ресурсу, зусиль, підтримки і терпіння всього 
суспільства.  

Відкритість і готовність до комунікації з суспільством — це ознака професійності прокурора(-ки) 

Сфера діяльності Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного 
конфлікту, завжди становить суспільний інтерес. Саме тому співробітникам(-цям) Департаменту важливо відкрито 
комунікувати з суспільством та відповідати на запитання про свою діяльність і результати роботи. 

ОФІС
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ПРОКУРОРА


