Інформаційна довідка МДГ №
ПЕРЕЛІК ОФІЦІЙНИХ ЗАЯВ ЩОДО РОЗСЛІДУВАНЬ ПОДІЙ, ЯКІ
ВІДБУЛИСЯ ПІД ЧАС АКЦІЙ ПРОТЕСТУ НА МАЙДАНІ

Зміст
лютого 2014 року – О. Махніцький, виступ у Верховній Раді
лютого 2014 року – О. Махніцький, прес конференція
лютого 2014 року – О. Махніцький, інтерв’ю на радіо «Свобода»
лютого 2014 року – A. Aваков, прес конференція
березня 2014 року – О. Махніцький, M. Голомша, O. Баганець, прес конференція
березня 2014 року – О. Махніцький, інтерв’ю журналу «Український тиждень»
квітня

року – О. Махніцький, O. Баганець, коментарі, опубліковані ГПУ

квітня 2014 року – спільна прес конференція ГПУ (О. Махніцький), МВС (A. Aваков) та
СБУ (В. Наливайченко
квітня

року – О. Махніцький, інтерв’ю DW

квітня 2014 року – О. Баганець, інтерв’ю каналу Еспресо TV
травня 2014 року – О. Махніцький, інтерв’ю «5 каналу
червня 2014 року – О. Махніцький, прес конференція
червня 2014 року – О. Махніцький та O. Баганець, брифінг
червня 2014 року – В. Ярема, прес конференція
липня 2014 року – В. Ярема, інтерв’ю опубліковане на сайті «Української правди»
вересня 2014 року – В. Наливайченко, інтерв’ю каналу «112 Україна
листопада 2014 року – ГПУ, прес конференція
грудня 2014 року – спільна прес конференція ГПУ, СБУ та МВС
грудня 2014 року – В. Ярема, інтерв’ю опубліковане на сайті «Української правди»
грудня 2014 року – В. Ярема, інтерв’ю «5 каналу
січня 2015 року – В. Ярема, інтерв’ю журналу «Новое время»
лютого 2015 року – В. Ярема та А. Аваков, спільний брифінг
лютого 2015 року – В. Ярема, виступ у Верховній Раді
лютого 2015 року – В. Шокін, брифінг

Цей документ містить посилання на основні усні публічні заяви станом на
лютого
року,
зроблені органами, які здійснюють розслідування подій, що відбулися на Майдані. Перелік таких заяв не
є вичерпним і, зокрема, в нього не включені офіційні прес релізи. Оскільки відповідні публічні заяви
зроблені українською мовою, версії англійською мовою представлені у вигляді стислих викладів таких заяв
або перекладів стенограм. Стислі виклади або стенограми, які надаються в цьому документі, не повинні
використовуватися замість оригіналу заяв.
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лютого 2014 року – О. Махніцький, виступ у Верховній Раді
̨̞̖̏̔ ̯̌ ̨̭̯̖̦̬̥̐̌̌ ̨̭̯̱̪̦̞̔ ̛̣̹̖ ̡̡̨̱̬̟̦̭̌̽̀ ̨̨̥̏̀
Стислий виклад Пан Махніцький повідомив, що близько
осіб підозрюються у
справі проти колишніх перших посадових осіб держави та правоохоронних органів за
організацію масових вбивств У провадженні йшлося про
вбивства Він заявив, що
була створена спеціальна слідча група, до якої увійшло 44 прокурори Головного
слідчого управління ГПУ й територіальних прокуратур МВС та СБУ запропонували
виділити 250 оперативних працівників для допомоги в цих кримінальних
провадженнях Було виконано низку слідчих дій направлено доручення щодо
встановлення свідків вбивств та забезпечення відеодоказів до МВС був направлений
запит щодо інформування ГПУ стосовно працівників які були задіяні в захисті
громадського порядку в Києві, та про їхнє озброєння на той час Також до МВС було
направлено запити на пред’явлення документів (наказів, положень , які регламентують
діяльність міліції під час масових заходів та регламентують порядок застосування
вогнепальної зброї, а також надання серійних номерів і виду зброї, виданої
працівникам міліції в той час Був проведений огляд місць подій (біля будівлі
Національного банку та на вулиці Інститутській), і виявлено певні елементи
снайперської зброї разом із гільзами й однією кулею Були призначені судово медичні
експертизи Пан Махніцький відзначив, що коли були отримані матеріали
кримінальної справи з МВС, у них не було нічого окрім копії протоколу огляду місця
події
Що стосується подій, які відбувалися
листопада
відновлено провадження по цій справі за Статтею
зборам

р., за його словами, було
КК перешкоджання мирним

У справі викрадення Луценка та Вербицького були затримані двоє високопосадовців
МВС
лютого 2014 року – О. Махніцький, прес конференція
̨̞̖̏̔ ̯̌ ̨̭̯̖̦̬̥̐̌̌ ̨̭̯̱̪̦̞̔ ̛̣̹̖ ̡̡̨̱̬̟̦̭̌̽̀ ̨̨̥̏̀
Стислий виклад: Пан Махніцький відзначив, що 25 лютого 2014 р. були розпочаті
провадження проти колишніх високопосадовців панів Януковича, Клюєва, Пшонки,
Захарченка, Якименка, Шуляка командувача внутрішніх військ із винесенням
повідомлень про підозру в організації масових вбивств та перевищенні повноважень
Був проведений обшук у маєтку Межигір’я Адміністрації президента та Національному
банку Була проведена низка слідчих дій призначено
судово медичних експертиз;
триває огляд прилеглої території готелю «Україна»; слідчі почали прослуховування
радіопереговорів між працівниками міліції з
по
лютого
р. був проведений
допит працівників ДАІ Пан Махніцький відзначив, що відпрацьовується інформація
пана Москаля про проведення операцій «Хвиля» та «Бумеранг» Прокурорам була дана
вказівка подати звіт про хід розслідування справ щодо вбивств та поранень на Майдані
до
березня
р
Стосовно справи Тетяни Чорновол пан Махніцький заявив, що попередні службовці
ГПУ передали справу щодо двох підозрюваних (панів Котенка та Залюбовського) на
розгляд до суду Матеріали розслідування стосовно панів Зінченка Котенка Крамцова
Носіковського та ще двох осіб були виділені в окреме провадження ГПУ направила до
суду запит повернути обвинувальний акт для проведення додаткового розслідування
го лютого
р. у Москві було затримано пана Зінченка, і на розгляді стояло питання
 2 

ʳ̴̶̨̦̬̥̞̜̦̌̌ ̨̡̞̔̏̔̌ ζ

його екстрадиції
У справі викрадення Луценка та Вербицького був затриманий один високопосадовець
МВС
У справі козака Гаврилюка, за його словами, чотири працівники міліції «підтвердили
знущання над Гаврилюком»
лютого 2014 року – О. Махніцький, інтерв’ю на радіо «Свобода»
̨̞̖̏̔ ̨̭̯̱̪̦̖̔ ̛̣̹̖ ̡̡̨̱̬̟̦̭̌̽̀ ̨̨̥̏̀
Стислий виклад: пан Махніцький повторив, що міліція веде слідство у всіх справах
стосовно Майдану, а також що, коли ГПУ отримала документи справ, виявилося, що
стосовно цих справ не було зроблено нічого
лютого 2014 року – A. Aваков, прес конференція
̨̞̖̏̔ ̯̌ ̨̭̯̖̦̬̥̐̌̌ ̨̭̯̱̪̦̞̔ ̛̣̹̖ ̡̡̨̱̬̟̦̭̌̽̀ ̨̨̥̏̀
Стенограма українською мовою та англійською мовою
березня 2014 року – О. Махніцький, M. Голомша, O. Баганець, прес
конференція
̨̞̖̏̔ ̯̌ ̨̭̯̖̦̬̥̐̌̌ ̨̭̯̱̪̦̞̔ ̛̣̹̖ ̡̡̨̱̬̟̦̭̌̽̀ ̨̨̥̏̀
Стислий виклад: пан Махніцький переважно описував кримінальні провадження проти
пана Януковича щодо заволодіння майном незаконного захоплення влади в
р. та
протизаконних закликів до захоплення влади
лютого
р Підготовані всі
документи щодо екстрадиції пана Януковича, та очікується відповідь Інтерполу Пан
Махніцький також підтвердив, що окрім розслідування інших справ також ведеться
розслідування причетності тітушок
березня 2014 року – О. Махніцький, інтерв’ю урналу «Український тиждень»
̡̯̖̭̯ ̨̛̭̯̱̪̦̜̔ ̛̣̹̖ ̡̡̨̱̬̟̦̭̌̽̀ ̨̨̥̏̀
Стислий виклад: Пан Махніцький вказав на недостатню кількість наявного персоналу
для проведення розслідувань подій, які сталися на Майдані Він пояснив це,
посилаючись на велику кількість інших справ щодо економічних злочинів та корупції,
які були предметом розслідування, а також на конфлікт у державі Пан Махніцький
повторив, що розслідування триває та що воно дуже об'ємне Через зникнення кількох
підозрюваних воно також залежало від СБУ та МВС, які мають спеціальні слідчі
підрозділи
квітня 2014 року – О. Махніцький, O. Баганець, коментарі, опубліковані ГПУ
̨̞̖̏̔ ̯̌ ̨̭̯̖̦̬̥̐̌̌ ̨̭̯̱̪̦̞̔ ̛̣̹̖ ̡̡̨̱̬̟̦̭̌̽̀ ̨̨̥̏̀
Стислий виклад: го квітня
р. пан Махніцький та його заступник Олексій
Баганець прокоментували розслідування вбивств на Майдані Було повідомлено, що із
залученням СБУ та МВС проводилися оперативно розшукові дії у результаті яких було
затримано низку працівників спецпідрозділу «Беркут» Пан Махніцький сказав, що
відпрацьовується дев’ять осіб» та що саме цей підрозділ причетний до вбивств
Пан Баганець підтвердив арешт керівника цього підрозділу Завданням підрозділу було
прикрити відступ сил міліції Три особи було затримано та «з шістьма працювали» Він
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додав, що були наміри затримати ще чотири особи
Були відзначені труднощі розслідування Зокрема було зауважено, що це унікальна
справа, і для її розслідування не було методики Дуже багато людей більше
працівників міліції було задіяно в подіях, які розглядаються Багато часу забрали
службові розслідування МВС та СБУ Пан Махніцький також відзначив, що їхні
попередники знищили відповідні документи
квітня
р. – Спільна прес конференція ГПУ (О. Махніцький), МВС (A
Aваков) та СБУ (В. Наливайченко
̨̞̖̏̔ ̯̌ ̨̭̯̖̦̬̥̐̌̌ ̨̭̯̱̪̦̞̔ ̛̣̹̖ ̡̡̨̱̬̟̦̭̌̽̀ ̨̨̥̏̀
Переклад англійською мовою
квітня 2014 року – О. Махніцький, інтерв’ю
̡̯̖̭̯ ̨̛̭̯̱̪̦̜̔ ̛̣̹̖ ̡̡̨̱̬̟̦̭̌̽̀ ̨̨̥̏̀
Стислий виклад: Пан Махніцький повторив досягнення у ході розслідування: арешт
командира та рядових службовців, і відзначив, що це була злочинна організація, в якій
діяли за наказами з Адміністрації президента, які спускались нижчому рівню для
виконання Далі він відзначив, що перевірялася причетність Росії до подій, які
розглядаються, та що відсутні будь які докази, які підтверджують різні чутки щодо
спалення катованих протестуючих з Майдану в крематорії або про свіжі масові
поховання На запитання чи має ГПУ бажання співпрацювати з групою експертів пан
Махніцький відповів, що така співпраця вітається
квітня 2014 року – О. Баганець, інтерв’ю Еспресо
̨̞̖̏̔ ̯̌ ̨̭̯̖̦̬̥̐̌̌ ̨̭̯̱̪̦̞̔ ̛̣̹̖ ̡̡̨̱̬̟̦̭̌̽̀ ̨̨̥̏̀
Стислий виклад англійською мовою
травня 2014 року – О. Махніцький, інтерв’ю каналу
̨̞̖̏̔ ̯̌ ̨̭̯̖̦̬̥̐̌̌ ̨̭̯̱̪̦̞̔ ̛̣̹̖ ̡̡̨̱̬̟̦̭̌̽̀ ̨̨̥̏̀
Стислий виклад: Пан Махніцький заявив, що розслідування справи, відкритої при
колишньому Генеральному прокурорі панові Пшонці стосовно подій, які відбулися
листопада
р. велося «досить об’єктивно» На його думку, так сталося, оскільки в
подальшому Закон «Про амністію» дозволив винним особам уникнути
відповідальності З часу його призначення виконуючим обов’язки Генерального
прокурора справа була знову переглянута й була порушена нова кримінальна справа за
Статтею
КК
Стосовно розстрілів
лютого
р. пан Махніцький повідомив, що було
проведено близько
слідчих дій та близько
допитів За його словами ГПУ
повинна була розраховувати на власні ресурси, оскільки всі службовці міліції були
задіяні на Сході Він повторив, що були заарештовані три службовці «Беркуту», і
сказав, що справа буде скерована до суду в червні
червня 2014 року – О. Махніцький, прес конференція
̨̞̖̏̔ ̯̌ ̨̭̯̖̦̬̥̐̌̌ ̨̭̯̱̪̦̞̔ ̛̣̹̖ ̡̡̨̱̬̟̦̭̌̽̀ ̨̨̥̏̀
Стислий виклад: пан Махніцький вказав на те, що найбільш невідкладним було
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звільнення від незаконної кримінальної й адміністративної відповідальності учасників
акцій протесту Були розглянуті всі відповідні рішення та звільнені
протестуючих
Були ініційовані провадження проти суддів, прокурорів і працівників міліції Усі справи
щодо вбивств та заподіяння тілесних ушкоджень на Майдані були об’єднані та передані
слідчим з особливо важливих справ в ГПУ Про підозру було повідомлено
високопосадовцям та заарештовано три службовці «Беркуту»
Пан Махніцький далі повідомив, що ГПУ розслідувала численні справи щодо корупції,
до яких належать
справ проти високопосадовців Було порушено
справ стосовно
диверсій, терористичних актів і закликів до порушення територіальної цілісності
осіб виступають підозрюваними в цих справах
червня 2014 року – О. Махніцький та O. Баганець, брифінг
̡̯̖̭̯ ̨̛̭̯̱̪̦̜̔ ̛̣̹̖ ̡̡̨̱̬̟̦̭̌̽̀ ̨̨̥̏̀
Переклад англійською мовою
червня 2014 року – В. Ярема, прес конференція
̨̭̯̖̦̬̥̐̌̌ ̨̭̯̱̪̦̔̌ ̛̣̹̖ ̡̡̨̱̬̟̦̭̌̽̀ ̨̨̥̏̀
Стислий виклад:
го червня
р. новопризначений ГП Віталій Ярема виступив на
прес конференції Він зробив коротку заяву стосовно того, що справа вбивств на
Майдані є найвищим пріоритетом в Україні Він відзначив, що протягом певного часу
справи стосовно службовців «Беркуту» не подавалися до суду і що він перевірить це
питання
Пан Ярема також говорив про зустрічі з родичами Небесної сотні. Він оголосив, що
наступна зустріч відбудеться 20 червня 2014 р. та попросив адвокатів не приходити
Ця зустріч буде закритою, я навіть попросив, щоб адвокатів не було: хочемо поговорити про такі
речі, проблеми цих людей і, може, вони не хочуть, щоб вони ставали надбанням усього
суспільства. Тому близько 200 людей будуть присутні, а також міністри соц. політики, охорони
здоров’я і всі зацікавлені посадові особи. Будемо обговорювати ці питання

липня 2014 року – В. Ярема, інтерв’ю опубліковане на сайті «Української
правди
̡̯̖̭̯ ̨̛̭̯̱̪̦̜̔ ̛̣̹̖ ̡̡̨̱̬̟̦̭̌̽̀ ̨̨̥̏̀
Стислий виклад: пан Ярема повідомив, що 23 липня 2014 р. буде проведено чергову
зустріч з родичами Небесної сотні. Також він сказав, що було знищено всю зброю, з
якої вбивали, а більшість підозрюваних осіб знаходяться в Росії або в Криму Пани
Янукович Клюєв Портнов Пшонка були оголошені в розшук, як і посадові особи
середньої ланки, такі як командир «Беркуту» Кусюк та керівники обласної київської
міліції Мазан і Коряк
Пан Ярема відзначив п’ять епізодів розстрілу За його словами вони розслідуються
різними службами і різними слідчими підрозділами Основний епізод був під час подій
20 лютого, коли була вбита найбільша кількість людей – 77 осіб – на вулиці
Інститутській і на Майдані Участь у цьому розстрілі брав київський «Беркут . ГПУ
встановила виконавців, і троє працівників було заарештовано Пан Ярема також заявив,
що 18 лютого загинуло три людини в Маріїнському парку, нібито, вбивали «тітушки»
Стосовно спалення Будинку профспілок Пан Ярема сказав таке
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дві особи, які згоріли, вже встановлені. Це вчинено «Альфою СБУ, у яких була задача
витіснити звідти мітингувальників. Питання, хто підпалив і в який спосіб загинули ці люди,
сьогодні досліджуються

Пан Ярема нарешті повідомив, що вбивства на вулиці Грушевського також
розслідуються в комплексі з МВС
Стосовно справи викрадення Луценка та Вербицького пан Ярема зазначив, що воно
було організоване певним Чеботарьовим, який оголошений у розшук
Що стосується вбивства Веремія, пан Ярема назвав певного Саркісяна, який очолював
кримінальну банду, винну у вбивстві За його словами вбив Веремія пан Алієв член
цієї банди Той же, хто бив битою, сьогодні перебуває під домашнім арештом
вересня 2014 року – В. Наливайченко, інтерв’ю каналу «
̨̞̖̏̔ ̨̭̯̱̪̦̖̔ ̛̣̹̖ ̡̡̨̱̬̟̦̭̌̽̀ ̨̨̥̏̀

Україна

Стислий виклад: пан Наливайченко переважно говорив про справи, які стосувались
антитерористичних операцій. Проте він також згадав, що у справах проти панів
Януковича, Клименка колишнього Міністра фінансів та Азарова колишнього
Прем'єр міністра було зібрано достатньо доказів і вручено повідомлення про підозру
З того часу стоїть завдання повернути цих осіб до України, аби продовжити
провадження у справі
Пан Наливайченко дав таку відповідь на запитання стосовно осіб, відповідальних за
розстріл людей на Майдані
Головним підозрюваним у справі є колишній голова СБУ Олександр Якименко, який утік разом з
багатьма матеріалами, у тому числі щодо планування злочину з розстрілу людей і втіленням цього
злочину в центрі Києва Окрім того, серед підозрюваних – керівники департаментів які
безпосередньо організовували та здійснювали план розміщення снайперських груп на дахах
будівель, безпосередньо запросили іноземних, тобто російських офіцерів ФСБ для участі в
плануванні та реалізації злочинного плану в центрі Києва Проти цих осіб були порушені
кримінальні справи Усі матеріали цих людей та справи наразі перебувають в ГПУ Ще в квітні
травні ми разом із Міністром Аваковим повідомили ГПУ про затримання командирів та офіцерів
спеціальних підрозділів міліції Службовці СБУ, які могли бути причетними, усі знаходяться в
Україні, і ведеться їхній допит ГПУ Були проведені незалежні розслідування та арешти
службовців МВС та СБУ. Тепер суд має дати відповідь, хто був причетний до розстрілів».

листопада 2014 року – ГПУ, прес конференція
̨̞̖̏̔ ̯̌ ̨̭̯̖̦̬̥̐̌̌ ̨̭̯̱̪̦̞̔ ̛̣̹̖ ̡̡̨̱̬̟̦̭̌̽̀ ̨̨̥̏̀
Стислий виклад:
листопада
р. відбулася прес конференція виключно щодо
подій на Майдані Незалежності, яку провели заступник ГП Олег Заліско, заступник
керівника управління ГПУ Віталій Свірєпов, начальник відділу головного слідчого
управління ГПУ Сергій Горбатюк та його перший заступник Святослав Лаганяк
Пан Заліско на початку повідомив, що через зміни, введені попередньою
адміністрацією, з понад 1000 прокурорів залишилося працювати лише 500 слідчих
Щодо злочинів на Майдані було відзначено, що в період з
листопада
р. по
лютого
р. загинуло
осіб і травмовано більше
осіб вбито з вогнепальної
зброї
особа отримала вогнепальні поранення та більше
отримали інші тілесні
ушкодження
Стосовно вбивств та вогнепальних поранень допитано більше 2
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оглядів місць подій, одягу, речей, відеозаписів З більш ніж 80 ма очевидцями
вбивств і 61 потерпілим проведено слідчі експерименти на місці злочину Отримано
понад 400 дозволів суду щодо надання доступу до роздрукувань телефонних з’єднань
Перевірено трафіки 1140 телефонів правоохоронців і високопосадовців, потерпілих.
Здійснено понад 100 обшуків та призначено понад 1000 експертиз
Установлено, що більшість із 49 вбивств 20 лютого 2014 р. вчинено з автоматів АК 47
калібром 7,62
Було зареєстровано 1167 проваджень
особам повідомлено про підозру Притягнуті
до кримінальної відповідальності такі високопосадовці: пани Янукович, Азаров,
Пшонка, Захарченко, Ратушняк, Лєкарь, Шуляк, Якименко, Клюєв, Попов, Зінов, Коряк
а також низка працівників міліції
та цивільних осіб так званих «тітушок»
Той факт, що більшість з них утекла, став дуже серйозною перешкодою в
розслідуванні Також був знищений величезний масив доказів прихована зброя,
знищені матеріали здійснення оперативно розшукової діяльності, а також дислокації
окремих працівників міліції
Станом на 19.11.2014 р. нам вдалося повідомити про підозру 47 особам
працівника
ДАІ та 2 працівники «Беркуту» притягнено до відповідальності щодо протиправних дій
стосовно учасників автомайдану
Пан Заліско відзначив, що найважливішим є розкриття злочинів проти мирних
громадян Далі він також зазначив, що громадськість ретельно стежить за їхньою
роботою в цьому напрямку Здійснювалися зустрічі з ініціативними групами та
адвокатами жертв, разом з якими планували проведення окремих слідчих дій,
здійснювали пошук потерпілих а тому наша робота є результатом, як спільних
здобутків, так і певних прорахунків
Найголовнішою є справа щодо розстрілу на вул. Інститутській Трьом працівникам
міліції оголошено про підозру Пан Заліско зауважив, що ведення розслідування було
дуже складним Працівники міліції відмовилися давати будь яку інформацію Багато
доказів було зібрано завдяки аналізу відеозаписів Встановлені очевидці зазначених
дій з якими було проведено близько 50 слідчих експериментів Отримано трафіки
телефонних з’єднань працівників міліції
Було проведено величезну кількість судових експертиз і такі раніше практично
незастосовувані види експертиз як антропометрично фототехнічно портретознавча
експертиза Особи ідентифікувалися за статурою, розмірами й формою частин тіла та
окремих частин обличчя Три працівники «Беркуту» були ідентифіковані виключно
результатом роботи слідчих прокуратури
Пан Заліско прокоментував рішення стосовно звільнення Садовніка проти судді було
порушено кримінальне провадження, а справу буде передано на розгляд суду
найближчим часом
Розслідується також низка інших справ вбивства панів Нігояна Жізнєвського та
Сеника вбивство п’яти осіб у Маріїнському парку та Кріпосному провулку
лютого
р. вбивство тринадцяти осіб під час штурму Майдану в ніч з 18 на 19 лютого
2014 року, захоплення Будинку профспілок, де загинуло 2 особи
Пан Заліско також відзначив, що ведеться розслідування за справою проти двох
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народних депутатів панів Олійника та Калєтніка стосовно «драконівських законів»
січня
р. а також справи щодо зловживання владою, пов’язані з незаконним
дозволом використання спеціальних засобів
січня
р Зокрема пан Захарченко
та колишній заступник Міністра внутрішніх справ Лєкарь незаконно ввезли в Україну
різні спеціальні засоби та витратили більше 1 мільйона гривень на їхнє розмитнення
Пан Заліско надав інформацію щодо розслідування злочинів проти учасників
автомайдану й незаконних арештів протестуючих Зокрема порушено
кримінальних
справ проти суддів
Щодо вбивства Веремія в серпні
р., справу проти пана Крисіна, особи, що
здійснювала побиття пана Веремія, було передано до суду
Врешті решт він повідомив, що слідчі мали значні труднощі на початку розслідування
оскільки були відсутні належні вивчення місць злочину, а близько
усіх документів
знищено
Пан Свірєпов доповів щодо ідентифікації вогнепальної зброї Він повідомив, що
учасників протесту вбивали з модернізованих автоматів Калашнікова З цієї зброї було
вбито 16 учасників акцій Також застосовувалась
мм калібру з
Фінляндії – потужна зброя з досить великими можливостями прицільної дальності та
польоту кулі Також застосовувалася снайперська гвинтівка Драгунова «Форт 500»
виробництва Україна гладкоствольна, пристосована до стрільби гумовими кулями та
картеччю й спецпатрони для примусової зупинки транспортних засобів Саме такими
патронами були вбиті Сеник та Жізнєвський Було добуто інформацію про те, що
міліція могла використовувати мисливські патрони
Що стосується жертв більшість
осіб були вбиті
застрілені
лютого
р., а вісім осіб – 18 лютого
поранення від вогнепальної зброї

лютого
р.
осіб
р
особи отримали

Було проведено 111 балістичних експертиз Продовжується експертиза зброї, яка була
вилучена в «Беркуті» На експертизу були передані зразки зброї, які перебувають на
озброєнні в Управлінні державної охорони (контрснайперський підрозділ група «Грін»,
яка перебувала на Майдані), та відділів швидкого реагування «Сокіл», «Альфа»,
«Беркут», «Омега» Були проблеми, які пов’язані з умисним вивезенням або
знищенням зброї На цей час перевіряється інформація, що ця зброя може перебувати в
АР Крим
Пан Лаганяк прокоментував можливість участі іноземних спецслужб, присутніх на
території України Він заявив, що ця інформація перевіряється СБУ
Стосовно участі спецпідрозділу «Беркут» на вулиці Інститутській представники ГПУ
прокоментували, що було встановлено три особи, та що є докази їхньої причетності ще
до
вбивств Також було встановлено, що це був зведений загін з 24 осіб. Були
допитані снайпери, які були розташовані на дахах, які повідомили про те, що вони
вогню не вели, оскільки не бачили в руках мітингувальників ніякої зброї
Під час подій на Майдані було задіяно близько 11 тисяч правоохоронців Було
проведено їхню ідентифікацію, але оскільки було знищено документи про їхню
дислокацію, дуже важко встановити, на яких конкретно місцях вони були
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Наприкінці представники ГПУ підкреслили, що громадськість повинна розуміти
труднощі розслідування таких випадків Незважаючи на це слідчі важко працюють
Вони звернулися за допомогою та сприянням до родичів й адвокатів жертв, оскільки
розслідування ще не завершено
8 грудня 2014 року – спільна прес конференція ГПУ, СБУ та МВС
̡̯̖̭̯ ̨̛̭̯̱̪̦̜̔ ̛̣̹̖ ̡̡̨̱̬̟̦̭̌̽̀ ̨̨̥̏̀
Стислий виклад: пани Ярема Аваков та Наливайченко повідомили про створення
спеціальної слідчо оперативної групи, до складу якої входить 83 слідчих та оперативних
працівники ГП, СБУ та МВС Йде координація цієї групи, а вищеназвані установи
працюють як одне ціле Визначено окрему групу, яка займається розшуком підозрюваних
осіб – їх сьогодні 22
Пан Ярема відзначив, що ГПУ підготувала доповнення до КПК, оскільки у межах
цього КПК розслідувати злочини та арештовувати когось досить важко
Пан Ярема далі повідомив, що було звільнено 138 осіб, які підпадали під Закон «Про
люстрацію», і ще близько 300 буде звільнено Він відзначив, що вони системно
інформують жертв, їхніх родичів та родини Небесної Сотні про стан розслідування
справ На його думку, це робилося навіть із порушенням конфіденційності
розслідувань та поточного КПК Більше того, існували об’єктивні труднощі,
спричинені необхідністю поєднувати розслідування та процес люстрації
Згідно з його словами йде вивчення матеріалів справ підозрюваних у вбивствах
лютого
р
Пан Аваков заявив, що справу Тетяни Чорновіл було розкрито; три особи були
заарештовані та ще три оголошені в розшук
Далі він повідомив, що справу з викрадення Луценка та Вербицького розкрито; дві
особи заарештовано та дев’ять оголошено в розшук
Справа щодо вбивства Веремія розслідувалася спільною групою ГПУ та МВС
Справу стосовно одного нападника передано до суду Розслідування стосовно інших
осіб практично завершено, а деяких оголошено в міжнародний розшук
10 грудня 2014 року – В. Ярема, інтерв’ю опубліковане на сайті «Української
правди»
̡̯̖̭̯ ̨̛̭̯̱̪̦̜̔ ̛̣̹̖ ̡̡̨̱̬̟̦̭̌̽̀ ̨̨̥̏̀
Стислий виклад: Пан Ярема сказав, що дуже часто зустрічався з родичами Небесної
сотні Він займався пошуком бізнесменів, які могли б допомогти цим сім'ям Також
були зустрічі зі слідчими та адвокатами Інколи ці зустрічі тривали по чотири години й
були дуже складними
Він заявив, що колишня влада перебуває в Росії і що їхнім розшуком займаються МВС
та СБУ Пан Ярема відзначив труднощі співпраці з Інтерполом СБУ також розшукує
пана Садовніка
Що стосується справ Майдану була повторена інформація, наявна на час прес
конференцій
листопада
р. та грудня
р. Пан Ярема повторив, що були
непорозуміння у співпраці з МВС, але тепер робота налагоджена Як приклад він навів
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ситуацію під час слухання справи Садовніка, коли в суд приїхали чинні працівники
Беркуту переодягнені в цивільний одяг, і тиснули на сім’ї Небесної сотні, які там
були присутні Авакова попросили відреагувати на цей епізод, проте була отримана
відповідь, що там не було порушень Однак наразі всі протиріччя усунуті
Щодо труднощів у розслідуванні пан Ярема повідомив, що зброя була знищена, а
працівники міліції не дали жодних корисних доказів 150 працівників «Беркуту»
виїхали за межі України, а залишки підрозділу «Беркут були відряджені в зону АТО
Було встановлено причетність
особи, інші працівники втекли

особи до розстрілів Вдалося ідентифікувати три

18 грудня 2014 року – В. Ярема, інтерв’ю « каналу
̨̞̖̏̔ ̨̭̯̱̪̦̖̔ ̛̣̹̖ ̡̡̨̱̬̟̦̭̌̽̀ ̨̨̥̏̀
Стислий виклад: За словами пана Яреми задіяні найкращі спеціалісти в Головному
слідчому управлінні Розслідування подій, які відбулися на Майдані, – унікальний
випадок
осіб було вбито в період з
по
лютого і багато отримали тілесні
ушкодження, а по всій Україні це більше
потерпілих
У судах перебувають справи щодо козака Гаврилюка Веремія Вербицького та
Луценка Два місяці проходить ознайомлення з матеріалами справи стосовно
звинувачених працівників «Беркуту» і справу найближчим часом буде спрямовано до
суду на розгляд Була сформована кримінальна справа проти судді, яка приймала
рішення щодо звільнення Садовніка, яка скоро буде направлена в суд
Останнім часом було створене Управління спеціальних розслідувань, в якому
працюватиме
працівники включаючи тих, хто був відряджений СБУ та МВС
Керівником цього управління є пан Горбатюк
Пан Ярема відзначив, що проводилися консультації з адвокатами сімей Небесної сотні
Що стосується люстрації було звільнено
них – чотири колишніх заступники

працівників Генеральної прокуратури, з

30 січня 2015 року – В. Ярема, інтерв’ю журналу «Новое время»
̡̯̖̭̯ ̨̛̭̯̱̪̦̜̔ ̛̣̹̖ ̡̡̨̱̬̟̦̭̌̽̀ ̨̨̥̏̀
Стислий виклад: Пан Ярема заявив, що всі справи стосовно подій, які трапилися на
Майдані, були об’єднані До кваліфікації скоєних злочинів тепер належать створення
кримінальної організації», «сепаратизм» дії, спрямовані на насильну зміну та
порушення конституційного порядку», а також вбивство великої кількості осіб За
словами пана Яреми у скоєнні цих злочинів було звинувачено Януковича та його
«помічників», таким чином міжнародні правоохоронні органи можуть допомагати
Україні в процесі екстрадиції До матеріалів справи також були внесені економічні
злочини Оскільки після Майдану суспільство бажало миттєвої реакції, слідчі акти на
той час виконувалися спішно й не дали позитивних результатів За економічні злочини
не було порушено жодного кримінального провадження З цієї причини виникли
проблеми з оголошенням підозрюваних у міжнародний розшук, а Інтерпол вважав, що
провадження стосовно певних осіб мали політичний характер Саме тому Януковича не
оголошували в міжнародний розшук більше десяти місяців Спочатку справа проти
Януковича велася за звинуваченням згідно зі Статтею
КК вбивство , проте
Інтерпол прийняв рішення, що ця справа мала політичний характер
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Далі пан Ярема заявив, що в період з березня по травень
р. МВС назвало 16
працівників «Беркуту», пов’язаних із вбивствами Проте було затримано лише три. За
його словами, це була вина пана Махніцького
Згідно з його словами пана Юрія Іванющенка окрім інших справ було звинувачено в
зловживанні владою
Стосовно корумпованості ГПУ за сім місяців дев’ять прокурорів було звинувачено в
корупційній діяльності
працівники ГПУ попали під люстрацію За словами пана
Яреми понад
осіб, які попали під люстрацію, є працівниками правоохоронних
органів Наразі розглядаються десятки справ щодо економічних злочинів проти
існуючої влади
2 лютого 2015 року – В. Ярема та А. Аваков, спільний брифінг
̨̞̖̏̔ ̞ ̡̯̖̭̯ ̨̭̯̱̪̦̞̔ ̛̣̹̖ ̡̡̨̱̬̟̦̭̌̽̀ ̨̨̥̏̀
Стислий виклад: Пан Ярема повідомив, що ведеться розслідування подій, які сталися
листопада
р. коли працівники «Беркуту» атакували мітингувальників з метою
їхнього розгону, у результаті чого загалом було
потерпілих
з яких – студенти , і
були ідентифіковані організатори та виконавці злочину Зокрема чотирьом колишнім
командувачам «Беркуту» оголошені підозри За його словами організаторами злочину
були пан Захарченко разом з його заступниками та керівниками столичної міліції
Також вдалося активізувати роботу з розслідування подій, які трапилися в ніч з 18 на
19 лютого
р. коли група осіб стріляла в мітингувальників, вбивши двох та
нанісши вогнепальні поранення восьми особам на розі вулиць Володимирська та
Велика Житомирська Було встановлено, що чинний на той час Міністр внутрішніх
справ та Голова Служби тилового забезпечення МВС Зінов, а також Армен Саркісян,
Віктор Зубрицький та пан Кошелєв створили злочинну організацію, метою якої було не
пускати мітингувальників до Михайлівської площі, використовуючи вогнепальну
зброю
У результаті було заарештовано чотири особи, організаторів та деяких виконавців
злочину було оголошено в розшук Була вилучена вогнепальна зброя, яка, нібито,
використовувалася в ніч з 18 на 19 лютого
р., та очікувалися результати їхньої
балістичної експертизи Крім того було встановлено, що для придушення
мітингувальників злочинна організація використовувала бойовиків (так званих
«тітушок») з декількох регіонів України Пан Бойко, який діяв за вказівками Кошелєва,
здійснював організацію підвозу На сьогодні МВС вживає заходів для розшуку тих
тітушок , їхнього затримання та притягнення до відповідальності
За тиждень до того було оголошено про підозру пану Білоконю, колишньому
прокурору Сумської області, який порушував кримінальні провадження проти
мітингувальників, які приєдналися до мирних акцій у Києві
Пан Аваков заявив, що на сьогодні була встановлена схема доставки до Києва,
організації та дислокації тітушок У ході слідства були зібрані відповідні докази у
вигляді фото , відео та аудіоматеріалів, перехопленого зв’язку та показання свідків
Пан Аваков надав аудіозапис телефонних розмов між панами Бойко та В , які були
зроблені
й
лютого
р. щодо домовленостей про найм тітушок з Білої
Церкви й Києва зі згадуваннями кількості осіб, ціни місць зустрічі, транспортування
тощо та між панами Бойко і П , зроблені
та
лютого
р. з обговоренням
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кількості тітушок в наявності
За словами пана Авакова таких аудіофайлів було багато Окрім того, у ході слідства
були отримані «беззаперечні» докази того, що пан Зінов постачав «тітушкам»
вогнепальну зброю МВС Потім він показав фотографію автомата Калашнікова,
вилученого в затриманого тітушки , та фотографію вогнепальної зброї, вилученої на
обшуку заарештованих За його словами, влада вже вилучила арсенал вогнепальної
зброї, яка використовувалася під час сутичок з мітингувальниками в Маріїнському
парку, на Софійській площі та на вулиці Михайлівській
Далі пан Аваков показав слайди зі структурою групи тітушок На її чолі стояв чинний
на той час Міністр внутрішніх справ Захарченко, який оголошений у розшук владою
України Він давав вказівки двом особам працівнику МВС Зінову, який також
оголошений у державний розшук, та Віктору Зубрицькому оголошеному в розшук
Інтерполом Ці дві особи особисто займалися координацією «ті тушок» через Армена
Саркісяна, який розшукується Інтерполом, та його помічників, пана Крисіна, який
знаходиться під судом, та пана Кошелєва, якого розшукує Інтерпол Шість осіб нижчого
рівня відповідали за набір бійців, їхнє транспортування тощо. Трьох із цих шести осіб
розшукує Інтерпол панів Бойка Поторочу та Максюру , інших уже затримано панів
Гебаня Погрібного та Костенка
Насправді розслідування володіє набагато більшою кількістю інформації ніж було
показано Зокрема органи відновили документацію, спалену в офісі Партії регіонів
Серед цих документів були списки причетних осіб, суми виплачених коштів тощо
Наразі влада вживає заходів для встановлення осіб, їхнього допиту та аналізу зібраної
інформації для того, щоб просуватися далі
Були певні проблеми з оголошенням пана Захарченка в розшук Інтерполом, оскільки
Інтерпол вважав висунуті проти нього обвинувачення скоєння злочину проти
«народу» та участь у терористичній діяльності політичного характеру Проте
ведуться переговори стосовно цього питання і, з огляду на те, що багато підозрюваних
вже було оголошено в розшук Інтерполом складається враження, що Інтерпол – на
стороні українських органів
Пан Ярема додав, що він повідомив про підозру щодо незаконного винесення вироку
двом суддям Печерського районного суду міста Києва панам Кицюку та Царевичу
який позбавив водійських прав автомайданівців під час демонстрацій у
рр
Пізніше у відповідь на запитання журналіста пан Ярема заявив, що він додатково
звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо відсторонення тих
суддів з посад
6 лютого 2015 року – В. Ярема, виступ у Верховній Раді
̡̯̖̭̯ ̨̛̭̯̱̪̦̜̔ ̛̣̹̖ ̡̡̨̱̬̟̦̭̌̽̀ ̨̨̥̏̀
Стислий виклад: Пан Ярема надав огляд найбільш резонансних злочинів, які
розслідуються ГПУ. Він почав з опису створеної паном Януковичем злочинної
організації з ним на чолі потім кількох рівнів ієрархії прибічників і тітушок на
низовому рівні Він навів приклади злочинів, скоєних цією організацією – незаконні
конституційні реформи та узурпація влади, розкрадання державних коштів й інші
фінансові злочини, а також переслідування опонентів У результаті чого загалом було
порушено
кримінальних проваджень, пов’язаних з тими подіями
Найбільш важкими були злочини, пов’язані з подіями на Майдані У цьому контексті
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розслідується близько
кримінальних проваджень зокрема
за фактами вбивств
та понад
за фактами перевищення влади та повноважень Було вжито таких
заходів





близько
осіб допитали
проведено понад
оглядів місць і подій та більше
експертиз
в суд направлено близько обвинувальних актів за фактами вбивств учасників
Майдану та вчинених проти них насильницьких дій
про підозру в скоєнні злочину повідомлено понад
осіб до яких належать
високопосадовці такі як Янукович, Азаров і Пшонка

Пан Ярема також надав інформацію щодо міжнародної співпраці з іншими державами
й міжнародними організаціями, допомоги у розгляді кримінальних справ, накладення
санкцій та замороження активів
Також за «майданівськими справами ГПУ спільно з МВС та СБУ притягнуто до
відповідальності керівника обласної ради, двох керівників облдержадміністрацій,
одного прокурора області, сім керівників територіальних підрозділів МВС, 50
колишніх працівників «Беркуту , ДАІ та Внутрішніх військ, а також 12 «тітушок»
Стосовно фактів незаконного притягнення активістів автомайдану до адміністративної
відповідальності було встановлено, що влада сфальшувала
протоколів та притягла
до відповідальності
активіста автомайдану На сьогодні за цими подіями було
порушено
кримінальних проваджень і направлено до суду 26 обвинувальних актів
стосовно 25 осіб, переважна більшість – це працівники підрозділів ДАІ
16 лютого 2015 року – В. Шокін, брифінг
̨̞̖̏̔ ̨̭̯̱̪̦̖̔ ̛̣̹̖ ̡̡̨̱̬̟̦̭̌̽̀ ̨̨̥̏̀
Стислий виклад: пан Шокін повторив свою обіцянку стосовно пріоритетності справ
щодо подій на Майдані, повідомив, що насамперед він звільнив свого заступника, який
був відповідальний за нагляд за цими справами, та пана Лаганяка, першого заступника
голови Головного слідчого управління а також реорганізував структуру ГПУ
Далі він оголосив про призначення двох нових заступників Генерального прокурора –
панів Гузиря та Сакварелідзе
У відповідь на запитання, чи підтвердило розслідування ГПУ результати
розслідування
згідно з яким спочатку озброєні особи стріляли в міліцію, чим
спровокували реакцію міліції у відповідь пан Шокін заявив, що ГПУ не має доказів, які
б підтверджували такі твердження
У відповідь на запитання, чи буде підтримуватися зв'язок із сім’ями вбитих під час
подій на Майдані у ході подальшого розслідування пан Шокін пообіцяв, що стосовно
цього він продовжуватиме політику пана Яреми
У відповідь на запитання щодо реакції ГПУ на ймовірне зняття санкцій ЄС пан
Шокін заявив, що двоє заступників Генерального прокурора, Сакварелідзе та Касько,
будуть відповідальними за це питання, та що ГПУ загалом буде робити все, щоб такого
не було
У відповідь на прохання назвати більше прізвищ імовірних підозрюваних пан Шокін
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заявив, що він не може назвати більше імен на цей момент через ризик небажаних
наслідків Проте є низка справ які, за його словами, найближчим часом будуть
закінчені
У відповідь на запитання чи ведеться ще розслідування щодо організаторів
«тітушок», особливо з огляду на те, що раніше імена панів Іванющенка й
Чеботарьова, які пов'язувалися з ними, зникли з останніх промов панів Яреми та
Авакова пан Шокін вважав недоцільним називати будь які прізвища, оскільки це може
заважати розслідуванню Стосовно згаданих прізвищ справи проти них розслідуються
Насправді список осіб, щодо яких ведеться розслідування, набагато довший На
нещодавній зустрічі з обласними прокурорами він дав їм доручення перевірити
можливість причетності їхніх підлеглих до злочинів на Майдані

 14 

