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Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти  
(МКЗБ) в Україні – Інформаційний бютелень
24 лютого 2022 року Росія вторглася в Україну, загостривши збройний конфлікт, який 
почався в 2014 році, коли Росія анексувала Крим і взяла під контроль території 
Донецької та Луганської областей. На початку квітня 2022 року масові поховання було 
виявлено в Бучі, Ірпіні та Макарові. Протягом 2022 та 2023 років, нові місця масових 
поховань було виявлено в Ізюмі та Лимані. Ці поховання свідчать про певну типову 
поведінку російських військових і вказують на існування численних могил із 
невпізнаними людськими останками на території, що була тимчасово окупована 
російськими військами. Обставини, за яких люди зникають безвісти в Україні, 
включають примусове переміщення, страти без належного судового розгляду, 
утримання під вартою без зв’язку з зовнішнім світом, викрадення людей, розділення 
сімей, включаючи незаконне усиновлення та торгівлю людьми. Серед зниклих безвісти 
є українці та представники інших національностей, учасники бойових дій та цивільні. 
Згідно з міжнародним правом, держави зобов‘язані проводити розслідування справ 
зниклих безвісти осіб і сприяти притягненню винних у їх зникненні до відповідальності. 
Притягнення винних до відповідальності є частиною ширших заходів із забезпечення 
правосуддя, захисту прав сімей зниклих безвісти та забезпечення верховенства права.

Діяльність МКЗБ спрямована на підтримку зусиль органів влади та зміцнення довіри до них у питаннях 
розслідування зникнень. На запрошення Уряду України МКЗБ розпочала програму, спрямовану на:

•  Підтримку України в розвитку сталого процесу 
розслідування справ зниклих безвісти осіб, який 
відповідає принципам верховенства права; 

•  Допомогу уповноваженим органам державної влади 
України у розробці та отриманні доступу до 
можливостей безперервної ідентифікації великого 
обсягу осіб на основі ДНК; 

•  Допомогу уповноваженим органам державної влади 
України у забезпеченні того, щоб докази, зібрані під 
час процесу розслідування справ зниклих безвісти, 
включаючи докази з масових і прихованих поховань, 
були прийнятними в кримінальних процесах, а також 

через підтримку роботи відповідних дослідних 
інституцій, збору даних та розслідування масових 
поховань; 

•  Надання уповноваженим органам державної влади 
України (включно з поліцією) та українській 
громадськості доступу до безпечної та 
широкомасштабної обробки даних щодо зниклих 
безвісти; 

•  Забезпечення ефективної участі громадянського 
суспільства та сімей зниклих безвісти в процесі 
розгляду справ зниклих безвісти.
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Якість та застосування процесу ідентифікації на основі ДНК у сучасній 
високотехнологічній ДНК лабораторії Міжнародної комісії з питань 
зниклих безвісти (МКЗБ) у м. Гаага Нідерланди.Збір контрольних зразків крові для аналізу ДНК

Про МКЗБ

МКЗБ – це міжурядова організація зі штаб-квартирою в Гаазі, Нідерландах. Її мандат полягає в тому, щоб забезпечити співпрацю урядів та 
інших відповідальних інституцій у пошуку осіб, зниклих безвісти внаслідок конфлікту, порушень прав людини, катастроф, організованої 
злочинності, нелегальної міграції та інших причин, і допомогти їм у цьому. Це єдина міжнародна організація, яка займається виключно 
питанням зниклих безвісти.
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