
 
 

Міжнародний ордер на арешт путіна — 
сигнал росіянам на його ліквідацію 

 
 

 
У кожного фюрера СВІЙ Нюрнберг 

 
Топ новиною 17 березня беззаперечно стало повідомлення пресслужби 
Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі про видачу ордерів на 
арешт президента російської федерації владіміра путіна і уповноваженої з 
прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують  в незаконній 
депортації цивільного населення та дітей з території України до росії. 
 
«Президент російської федерації путін, скоріше за все, несе відповідальність 
за воєнний злочин у вигляді незаконної депортації населення (дітей) і 
незаконного переміщення населення (дітей) з окупованих територій України 
до росії (згідно зі статтями 8(2)(a)(vii) і 8(2)(b)(viii) Римського статуту — див. 
тут:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text). Існують розумні 
підстави вважати, що путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність 
за вищезазначені злочини — через безпосередню участь, дії спільно з 
іншими людьми або ж через неспроможність здійснювати належний 
контроль над цивільними та військовими підлеглими, які вчиняли дії або 
допускали їх вчинення», -  йдеться в повідомленні пресслужби Суду. 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text


 

Today, 17 March 2023, Pre-Trial Chamber II of the International Criminal 
Court (“ICC” or “the Court”) issued warrants of arrest for two individuals 

in the context of the situation in Ukraine: Mr Vladimir Vladimirovich Putin 
and Ms Maria Alekseyevna Lvova-Belova. 

 

Mr Vladimir Vladimirovich Putin, born on 7 October 1952, President of the 
Russian Federation, is allegedly responsible for the war crime of unlawful 
deportation of population (children) and that of unlawful transfer of population 
(children) from occupied areas of Ukraine to the Russian Federation (under articles 
8(2)(a)(vii) and 8(2)(b)(viii) of the Rome Statute). The crimes were allegedly committed 
in Ukrainian occupied territory at least from 24 February 2022. There are reasonable 
grounds to believe that Mr Putin bears individual criminal responsibility for the 
aforementioned crimes, (i) for having committed the acts directly, jointly with others 
and/or through others (article 25(3)(a) of the Rome Statute), and (ii) for his failure to 
exercise control properly over civilian and military subordinates who committed the 
acts, or allowed for their commission, and who were under his effective authority and 
control, pursuant to superior responsibility (article 28(b) of the Rome Statute). 

Ms Maria Alekseyevna Lvova-Belova, born on 25 October 1984, Commissioner for 
Children’s Rights in the Office of the President of the Russian Federation, is allegedly 
responsible for the war crime of unlawful deportation of population (children) and that 
of unlawful transfer of population (children) from occupied areas of Ukraine to the 
Russian Federation (under articles 8(2)(a)(vii) and 8(2)(b)(viii) of the Rome Statute). 
The crimes were allegedly committed in Ukrainian occupied territory at least from 24 
February 2022. There are reasonable grounds to believe that Ms Lvova-Belova bears 
individual criminal responsibility for the aforementioned crimes, for having committed 
the acts directly, jointly with others and/or through others (article 25(3)(a) of the Rome 
Statute). 

Pre-Trial Chamber II considered, based on the Prosecution’s applications of 22 
February 2023, that there are reasonable grounds to believe that each suspect bears 
responsibility for the war crime of unlawful deportation of population and that of 



unlawful transfer of population from occupied areas of Ukraine to the Russian 
Federation, in prejudice of Ukrainian children. 

The Chamber considered that the warrants are secret in order to protect victims and 
witnesses and also to safeguard the investigation. Nevertheless, mindful that the 
conduct addressed in the present situation is allegedly ongoing, and that the public 
awareness of the warrants may contribute to the prevention of the further commission 
of crimes, the Chamber considered that it is in the interests of justice to authorise the 
Registry to publicly disclose the existence of the warrants, the name of the suspects, the 
crimes for which the warrants are issued, and the modes of liability as established by the 
Chamber. 

The abovementioned warrants of arrests were issued pursuant to the applications 

submitted by the Prosecution on 22 February 2023 (див. тут: https://www.icc-
cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-
vladimirovich-putin-and). 
 
Московський фюрер — підозрюваний  
у вчиненні злочинів проти людяності 
 

 

Москва, 16 лютого 2023 року. Російський президент путін і уповноважена при 
президенті росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова. 17 березня 2023 року 

Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на їх арешт 

Відтепер, згідно зі Римським статутом МКС,  президент російської федерації 
путін владімір владіміровіч має офіційний процесуальний статус 
ПІДОЗРЮВАНОГО і несе відповідальність за скоєння воєнного злочину проти  
ЛЮДЯНОСТІ — незаконної депортації населення (дітей) і незаконного 
переміщення населення  (дітей) з окупованих районів України до російської  
федерації, що завдало шкоди українським дітям, - зазначається в 
повідомленні МКС.  
Згідно ст. 7 Статуту, депортація або насильницьке переміщення населення 
відноситься до злочинів проти ЛЮДЯНОСТІ.  

https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and
https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and
https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and


 
Це означає, що за межами росії путіна, незважаючи на його спеціальний 
імунітет глави держави, мають заарештувати та передати до МКС (ст. 59 
Статуту).  
Окрім того, ст. 27 Римського статуту МКС передбачає неприпустимість 
посилання на посадове становище особи щодо якої виданий ордер на арешт:  
1. Цей Статут застосовується однаково до всіх осіб без будь-якого 
розрізнення на основі посадового становища. Зокрема, посадове становище 
глави держави або уряду, члена уряду або парламенту, обраного 
представника чи державної посадової особи в жодному разі не звільняє 
особу від кримінальної відповідальності згідно із цим Статутом та не є, саме 
по собі, підставою для пом’якшення покарання. 

2. Імунітети або спеціальні процесуальні норми, які можуть бути пов’язані з 
посадовим становищем особи відповідно до національного або 
міжнародного права, не повинні перешкоджати здійсненню Судом своєї 
юрисдикції щодо такої особи.  

Зауважу, що слухання справи в МКС можливе лише в присутності 
обвинуваченого. Заочний розгляд справи не допускається (Ст. 63: 
«Обвинувачений повинен бути присутнім на судовому розгляді»). 
 

Злочини, що підпадають під юрисдикцію МКС 

Зауважу, що  юрисдикція МКС обмежується найбільш тяжкими злочинами, 
які викликають занепокоєння всього міжнародного співтовариства. 
Відповідно до Римського статуту Суд має юрисдикцію стосовно таких 
злочинів: 

a) злочин геноциду; 

b) злочини проти людяності; 

c) воєнні злочини; 

d) злочин агресії. 

МКС здійснює юрисдикцію стосовно злочину агресії, як тільки буде прийнято 
відповідно до статей 121 і 123 положення, що містить визначення цього 
злочину та встановлює умови, за яких Суд здійснює юрисдикцію стосовно 
цього злочину. Таке положення повинно бути сумісним з відповідними 
положеннями Статуту Організації Об’єднаних Націй (ст. 5 Статуту). 

Речник МКС Фаді Ель-Абдалла заявив, що Суд має право на розслідування  
таких справ, тому що українська влада надіслала запит з матеріалами, щоб 
провели це розслідування. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#n1003
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#n1014


“І це уможливило розслідування цієї справи. Розслідування розпочалося. 
Наш прокурор розпочав розслідування, і сьогодні ми оголосили, що є 
підстави для того, аби видати ордер на арешт путіна та Бєлової за незаконну 
депортацію дітей з України до рф”, — сказав Ель-Абдалла. 
За його словами, 123 країни визнають легітимність Міжнародного 
кримінального суду. РФ не входить до їх числа. Але це рішення надає більше 
прав Україні, яка визнає рішення МКС, ніж росії. Тож, у правовому полі тепер 
Україна може оперувати цим рішенням, пояснив речник Міжнародного 
кримінального суду. Тому що у своїх відносинах з країнами, які визнають 
рішення суду, Україна може оперувати цим рішенням. 
Україна може вимагати арешту путіна і Львової-Бєлової на території тих країн, 
які визнають рішення міжнародного кримінального суду, щойно вони там 
з’являться, додав Ель-Абдалла. 
“Ми не можемо проводити слухання за відсутності особи, тому поки він не 
буде заарештований, ми не можемо проводити заочні засідання суду. Тож 
ми будемо домагатися вирішувати цю справу за рахунок співпраці з іншими 
країнами, які визнають наші рішення”, — сказав речник МКС. 
 
Реакція москалів на ордер про арешт путіна 
 

У росії перелякано і з погрозами відреагували на рішення Міжнародного 

кримінального суду видати ордер на арешт російського президента Владіміра 

Путіна, назвавши його «актом агресії» проти рф з боку «Вашингтона і 
Брюсселя». 
«Будь-які нападки на президента рф ми розцінюємо, як агресію проти нашої 

країни», — заявив голова Державної Думи В’ячеслав Володін. 
Водночас, він додав, що «дурість, що пролунала з Гааги» та «папірці 
інопланетного гаазького суду» на росію не поширюються. 
 

Такою ж є позиція і МЗС країни: його представниця Марія Захарова заявила, 
що ордер на арешт Путіна не має жодного значення і є «юридично 
нікчемним», оскільки росія не є учасником Римського статуту. 
 
Головна пропагандистка російського телебачення Маргаріта Сімоньян, у 
свою чергу, вдалася до погроз. 
«Хотіла б я подивитись на країну, яка за рішенням Гааги заарештує путіна. 
Хвилин через вісім. Або скільки там складе час підльоту до її столиці», — 
прокоментувала вона. 
 
Голова Слідчого комітету росії Олександр Бастрикін доручив центральному 
апарату відомства провести перевірку у зв'язку з рішенням Міжнародного 
кримінального суду видати ордери на арешт президента рф володимира 

https://zn.ua/ukr/war/sud-v-haazi-vidav-mizhnarodni-orderi-na-aresht-putina-bbc.html
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https://t.me/vv_volodin/626
https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/5024


путіна та уповноваженого за президента рф з прав дитини Марії Львової-
Бєлової  та ВСТАНОВИТИ суддів, відповідальних за це рішення. 
 
Що це – погроза, залякування з вуст Бастрикіна? 
 
Сподіваюся, що спецслужби НАТО і країн ЄС враховують практику 
застосування агентами росії методів і способів вчинення терористичних актів, 
вбивств, отруєнь в Європі і не допустять насильницьких злочинних атак на 
суддів МКС, які видали ордери на арешт путіна і Бєлової.  
В недалекому майбутньому суддям необхідно буде видавати десятки (якщо 
не сотні) ордерів на арешт воєнних злочинців росії.      
 
Цивілізований світ підтримує арешт путіна 
 
В цивілізованому світі підтримують рішення МКС в Гаазі, який видав ордер на 
арешт президента росії путіна.  
Президент США Джо Байден заявив, що рішення МКС про видачу ордера на 

арешт президента росії путіна є виправданим, пише CNN. 
 
"Я думаю, що це виправдано", — сказав Байден. На його думку, рішення суду 
є  "дуже вагомим аргументом". Президент США також зазначив, що путін 
"явно скоїв воєнні злочини". 

Сполучені Штати не сумніваються, що дії росії в її агресивній війні проти 
України можна розцінювати як воєнні злочини та виступають за притягнення 
до відповідальності всіх, хто причетний до цього. Про це йдеться в заяві 
речниці Ради нацбезпеки Білого дому Едрієн Ватсон у контексті ордера 
Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт путіна, передає 
Укрінформ. 
«Немає жодних сумнівів, що росія вчиняє воєнні злочини та звірства в 
Україні, і ми чітко заявили, що винні мають бути притягнуті до 
відповідальності», - підкреслюється в заяві. 
При цьому зазначається, що прокурор МКС є незалежною особою і приймає 
власні судові рішення на основі наявних у нього доказів. 
«Ми підтримуємо притягнення до відповідальності осіб, які вчинили воєнні 
злочини», – зауважується в документі Білого дому. 
 
Міністри юстиції Німеччини і Британії заявили, що за військові злочини на 
території України доведеться відповідати. 
Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн схвально висловився про рішення 
Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт президента рф  
путіна за воєнні злочини в Україні, повідомляє німецьке видання Bild. 

https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-03-17-23/index.html
https://www.bild.de/


«Той, хто, як путін, розпалив криваву війну, повинен відповісти за це в суді. 
Найкращим рішенням буде, якщо обвинувальний акт буде переданий до 
Міжнародного кримінального суду. Виданий зараз ордер на арешт за воєнні 
злочини є важливим сигналом рішучості», — сказав Бушман. 

За його словами, також важливо продовжувати думати про інші моделі, як 
реалізувати послідовне кримінальне переслідування, наприклад, за 
допомогою спеціального трибуналу для переслідування злочину агресії. 

Віцепрем’єр-міністр, мініcтр юстиції Великої Британії Домінік Рааб запевнив, 
що країна сприятиме Міжнародному кримінальному суду в його 
розслідуваннях для притягнення до відповідальності винних у воєнних 
злочинах в Україні. 

У коментарі для британських ЗМІ Рааб припустив, що розслідування воєнних 
злочинів росії буде тривалим, але те ж говорили й про Югославію та Руанду, 
«і багато з відповідальних опинились на лаві підсудних». 

«Гадаю, в короткостроковій перспективі путіну буде дуже важко 
подорожувати світом, бо багато країн є членами МКС і мають зобов’язання 
арештувати його», – наголосив британський міністр. 

На його думку, для Міжнародного кримінального суду наразі важлива 
підтримка роботи з боку держав-членів – насамперед судово-медичну, 
розслідувальну й технічну, «і саме це робимо ми в Лондоні, з нашими 
колегами й партнерами». 

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель вважає, що прецедент 
притягнення путіна до відповідальності започаткує цілу низку кримінальних 
справ стосовно тих представників військово-політичного керівництва росії, які 
винні у скоєних та скоюваних злочинах в Україні. Зокрема, він згадав про 
незаконну депортацію українських дітей на територію росії. Боррель також 
наголосив, що путін нестиме індивідуальну відповідальність за всі злочини, 
пов'язані з повномасштабною агресією рф в Україні.  

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс написав на своїй сторінці у 
твітері про те, що він схвалює рішення МКС видати ордер на арешт "пана 
путіна". Глава профільного міністерства наголосив, що не має бути жодної 
безкарності для тих, хто порушує міжнародне право. 

Прем'єрка Естонії Кая Каллас заявила, що з ухваленням МКС рішення про 
арешт президента рф світ став на крок ближче до судного дня. Глава 
естонського уряду назвала ордер на арешт путіна "історичним сигналом" про 
те, що всі звірства, вчинені ЗС рф в Україні, стали наслідком злочинних дій 
військово-політичного керівництва країни-агресорки.  

https://www.theguardian.com/world/live/2023/mar/17/russia-ukraine-war-live-polands-decision-to-send-warplanes-puts-pressure-on-kyivs-allies#top-of-blog
https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1636753008980631552?fbclid=IwAR3TQNOxH8Ii2fcW4QQIp4WAnqsvy-q0qN6Q3BLIvRypA0M5y_YqEi2ym1k
https://twitter.com/kajakallas/status/1636766176112984065


"Нагадуємо, що ніхто не застрахований, навіть глави держав. Російський 
режим буде притягнутий до відповідальності", — написала на своїй сторінці у 
твітері Каллас. 
 
Глава Міністерства закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив, що 
зробить усе можливе, щоб Міжнародний суд міг безпечно та незалежно 
виконувати це складне завдання (розслідування злочинів, пов'язаних із 
повномасштабною російсько-українською війною).  
 
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що з ордеру на арешт 
путіна почнеться «історична відповідальність». «Керівник держави-терориста 
і ще одна посадова особа росії офіційно стали підозрюваними у воєнному 
злочині», – зауважив він. 
 
Українці придумали, як арештований путін може скоротити собі тюремний 
строк. Прийняти пропозицію Пригожина, записатися в ЧВК "Вагнер" і півроку 
повоювати за свободу в… Бахмуті. 
 

 
 
Генеральний прокурор України Андрій Костін зазначив, що у провадженнях, в 
яких Офіс Генпрокурора здійснює процесуальне керівництво, зафіксовано  
депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та 
Херсонської областей. Але реальна цифра може  бути значно більшою. 
Жодних сумнівів, це — спланована політика рф, спрямована на знищення 
України як держави та українців як нації. Викрадаючи наших дітей, росія 
буквально краде наше майбутнє, - зазначив Костін.  
 

https://twitter.com/WBHoekstra/status/1636753230599278592
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyy-mks-putin/32323325.html
https://focus.ua/static/storage/originals/8/b8/23ce440534decf924242f9b8fd7b4b88.jpg


Додам, за час повномасштабної воєнної агресії росії проти України (станом на 
20 березня) загинуло 464 дитини, 935 отримали поранення, 386 вважаються 
зниклі безвісти, депортовані 16 226. Звіроподібні рашисти-нелюди 
згвалтували десятки неповнолітніх і малолітніх дівчат.  
Президент путін є воєнним злочинцем і організатором масових вбивств,  
викрадень і гвалтувань дітей і цивільного населення України! 
 
Колишній суддя МКС Володимир Василенко заявив, що путіна не зможуть 
заарештувати у Кремлі, його можуть затримати за межами росії. Крім того, 
президент рф втратить дипломатичний імунітет.  

За словами Василенка, ордер зобов'язує путіна з'явитися до Гаазького суду 
для надання свідчень, якщо президент цього не зробить, то Інтерпол 
оголосить його в міжнародний розшук. Після цього главу держави можуть 
затримати у будь-якій країні, яка є стороною Римського статуту МКС. 

"Інтерпол не може приїхати в Кремль і його заарештувати. Це може статися, 
якщо він опиниться десь за межами росії. І якщо інформація про це надійде 
до Інтерполу, співробітники організації можуть затримати путіна", — пояснив 
Василенко. 

Він також додав, поки що в Гаазі триває слідство. У майбутньому прокуратура 
має сформулювати обвинувальний акт та викликати путіна  до суду для участі 
у судовому засіданні. Екссуддя МКС Василенко впевнений, що президент 
росії путін у жодному разі не приїде. Якщо Гаазький суд офіційно визнає 
путіна міжнародним злочинцем, то він втратить дипломатичний імунітет. 
Василенко також вказав на важливий нюанс — президента путіна зможуть 
притягнути до відповідальності лише разом з усією росією, як країною-
агресором. Це можливо лише у разі перемоги України у війні та краху 
путінського режиму. 

Сигнал на ліквідацію путіна 
 
Аналіз конфіденційної інформації, якою я володію, дає підстави зробити 
досить ймовірний висновок: ордер на арешт бункерного фюрера путіна є 
СИГНАЛОМ для російських політиків і олігархів, які не заплямували себе 
кривавими міжнародними злочинами, ВЧИНИТИ ФІЗИЧНУ ЛІКВІДАЦІЮ путіна  
— воєнного злочинця, організатора найтяжчого міжнародного ЗЛОЧИНУ  
АГРЕСІЇ проти України (за аналогією  вбивств Муссоліні, Сталіна, Чаушеску, 
Каддафі, Мілошевича).  
Таким чином ці російські політики і олігархи можуть врятувати себе і свої 
статки за кордоном.  



 

 
Диктатори Сталін, Хусейн, Чаушеску, Каддафі, 

доля яких — страшна смерть. 
 
Згідно конфіденційної інформації, кадри знущань і вбивства повстанцями  20 
жовтня 2011 року лівійського диктатора Муаммара Каддафі викликали у  
путіна психічний зрив і неконтрольований панічний страх (Увага! Відео має 
дуже жорсткі сцени: https://www.youtube.com/watch?v=Ba3ZXRJDGY8).  
 

 
Каддафі був убитий в місті Сирт, коли намагався втекти з країни  
(див. тут: https://news.tochka.net/ua/75493-kak-ubivali-kaddafi-vse-

podrobnosti-foto-video/) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ba3ZXRJDGY8
https://news.tochka.net/ua/75493-kak-ubivali-kaddafi-vse-podrobnosti-foto-video/
https://news.tochka.net/ua/75493-kak-ubivali-kaddafi-vse-podrobnosti-foto-video/


 
Одна з медсестер колишнього лідера Лівії Каддафі, громадянка України 
Оксана Балинська заявила, що відчула справжній шок, побачивши кадри його 
загибелі. Про це, як повідомляє «Інтерфакс-Україна», Балинська заявила в 
інтерв’ю російському телеканалу НТВ, показаному у випуску новин. 
 
Криваве тіло Каддафі було виставлено для загального огляду в 

промисловому холодильнику в торговому центрі лівійського міста Місраті 
(див. тут:    
https://rus.lb.ua/world/2012/07/17/161270_internet_popalo_video_pitkami_na
d.html). 
Нагадаю, що 27 червня 2011 року МКС видав ордер на арешт Каддафі, 
звинуваченого у злочинах проти людяності (як і путін) під час придушення 
масових акцій протесту. Ордер на арешт також був виданий і на сина 
Каддафі. До суду Каддафі не дожив – 20 жовтня 2011 року лідера Лівану з 
особливою жорстокістю вбили повстанці. Були вбиті і його сини Хаміс і  
Мутаззим.   
  
Через півроку путін втретє став президентом росії. Будучи наляканим 
жахливими вбивствами Каддафі і його синів, «кремлівський карлик» завів 
собі двійників, а  доньок сховав під документами прикриття на інші прізвища. 
Про  їх життя майже нічого не було відомо. Все було утаємничено.  
 
Зауважу, що путін є небезпечним свідком для корумпованих і завербованих 
політиків  Заходу (Меркель, Саркозі, Макрон, Орбан та сотні депутатів  
європейських парламентів, міністрів, партійних і громадських діячів Європи),  
які були куплені з потрохами за бабло російського Газпрому  і завербовані 
спецслужбами росії  як шпигуни і агенти впливу Москви. 
  

 

https://rus.lb.ua/world/2012/07/17/161270_internet_popalo_video_pitkami_nad.html
https://rus.lb.ua/world/2012/07/17/161270_internet_popalo_video_pitkami_nad.html


Резидент путін і його агенти впливу в НАТО і ЄС Меркель і Макрон 
 
Наголошую, що політики росії і Заходу кровно зацікавлені, щоб путін НЕ 
ДОЖИВ до Суду. З видачою міжнародного ордеру на арешт путіна шанси на 
його фізичне знищення значно збільшилися. 
 
Ознайомтеся зі статтею «Диверсант-шпигун чекіста Путіна в Євросоюзі і 
НАТО» (див. тут: https://ukrreporter.com.ua/golovne/dyversant-shpygun-
chekista-putina-v-yevorosoyuzi-i-nato-bizhy-vitya-orban-bizhy-poky-ne-
pizno.html). 
 
Впродовж дев’яти років (!) я з членами нашої команди і закордонними 
друзями робили все від нас залежне, щоб МКС видав ордер на арешт 
президента рф путіна. Перший крок у цьому напрямку я зробив ще 7  березня 
2014 року, коли офіційно направив керівникам СБУ і ГПУ заяву про 
порушення кримінального провадження щодо путіна як організатора 
вчинення злочинів проти миру, безпеки людства, міжнародного 
правопорядку та розв’язання агресивної війни проти України. Вимагав 
оголосити путіну підозру, обрати  запобіжний захід  тримання під вартою і 
оголосити його у міжнародний розшук.  Впродовж всіх цих років я 
неодноразово публічно ставив це питання перед президентами Порошенком 
і Зеленським та генеральними прокурорами і керівництвом СБУ, 
направляючи їм відповідні заяви, які друкували ЗМІ.  
 
Детально про це ви можете прочитати, наприклад, у статті під  
заголовком «Агресорам – по заслугам: є всі підстави притягнути Путіна до 

міжнародної кримінальної відповідальності» (Україна молода, 14.09.2016). 
 
Маючи практичний досвід слідчої і оперативно-розшукової роботи в МВС і 
СБУ та міжнародні зв’язки, я пропонував Генеральним прокурорам свою  
допомогу (в якості слідчого, консультанта, радника) у розслідуванні злочинів, 
вчинених путіним. Сподівався на плідну співпрацю. Відповіді на свою 
пропозицію — не отримав. Тепер знаю чому… 
Знайдіть час ознайомитися з зазначеною публікацією. Ви багато чого 
дізнаєтеся і зрозумієте… 
Видання «Українського репортеру» 2 квітня минулого року розмістило 
замітку «У світі виношують план арешту Путіна» і нагадало читачам про мою 
публікацію чотирьохрічної давнини (18.03.2018 р.) «Григорій Омельченко: 

«Путін може закінчити життя, як Чаушеску, Хусейн або Каддафі» (прочитайте 
статтю, вона проллє світло на деякі події минулого, сьогодення і їх зв’язок…). 

https://ukrreporter.com.ua/golovne/dyversant-shpygun-chekista-putina-v-yevorosoyuzi-i-nato-bizhy-vitya-orban-bizhy-poky-ne-pizno.html
https://ukrreporter.com.ua/golovne/dyversant-shpygun-chekista-putina-v-yevorosoyuzi-i-nato-bizhy-vitya-orban-bizhy-poky-ne-pizno.html
https://ukrreporter.com.ua/golovne/dyversant-shpygun-chekista-putina-v-yevorosoyuzi-i-nato-bizhy-vitya-orban-bizhy-poky-ne-pizno.html
https://www.umoloda.kiev.ua/number/3047/180/103450/
https://www.umoloda.kiev.ua/number/3047/180/103450/
https://ukrreporter.com.ua/politic/grygorij-omelchenko-putin-mozhe-zakinchyty-zhyttya-yak-chaushesku-husejn-abo-kaddafi.html
https://ukrreporter.com.ua/politic/grygorij-omelchenko-putin-mozhe-zakinchyty-zhyttya-yak-chaushesku-husejn-abo-kaddafi.html
https://ukrreporter.com.ua/politic/grygorij-omelchenko-putin-mozhe-zakinchyty-zhyttya-yak-chaushesku-husejn-abo-kaddafi.html


Я неодноразово направляв в ООН, ПАРЄ, ОБСЄ і Міжнародний кримінальний 
суд матеріали про злочини проти миру, людяності, людства, міжнародного 
правопорядку, вчинені президентом рф путіним і просив вжити відповідних 
економічних, фінансових, політичних і юридичних санкцій, які б зупинили 
воєнного злочинця і вбивцю путіна. 

Тричі направляв в ООН юридичні обгрунтування фізичного знищення путіна 
за аналогією ліквідації міжнародного терориста Усами бен Ладена, яка світом 
визнана законною і правомірною, як вчинена в стані необхідної оборони. 

Але там грали у велику геополітику і заробляли мільярдні кошти на крові  
українців, що привело до 24-го лютого — початку Третьої світової війни, у 
якій Україна рятує колективного боягуза НАТО і всю цивілізацію від ядерної 
пожежі, яку погрожує розпалити психопат путін…  

Вдячний колегам-слідчим ГПУ і СБУ, які безпосередньо встановлювали 
докази воєнних злочинів путіна та моїй добре знайомій Карлі дель Понте  
(колишня Генеральна прокурорша Швейцарії, прокурор Міжнародного  
трибуналу по колишній Югославії, який розслідував військові злочини в ході 
Балканських конфліктів) за співпрацю і дружбу.    

 

Цюріх, 1999 р. Карла дель Понте і Григорій Омельченко 

Більше про це у моїй статті за 5 квітня 2022 р. «Українська операція “Лють 
меча Арея”: знищимо москальський фашизм-нацизм — врятуємо  
цивілізацію» (див. тут: https://ukrreporter.com.ua/golovne/statti/ukrayinska-
operatsiya-lyut-mecha-areya-znyshhymo-moskalskyj-fashyzm-natsyzm-
vryatuyemo-tsyvilizatsiyu.html).  
 

https://ukrreporter.com.ua/politic/war/pidlyagaye-likvidatsiyi-yak-usama-ben-laden-pravovi-pidstavy-fizychnogo-znyshhennya-putina.html
https://ukrreporter.com.ua/golovne/statti/ukrayinska-operatsiya-lyut-mecha-areya-znyshhymo-moskalskyj-fashyzm-natsyzm-vryatuyemo-tsyvilizatsiyu.html
https://ukrreporter.com.ua/golovne/statti/ukrayinska-operatsiya-lyut-mecha-areya-znyshhymo-moskalskyj-fashyzm-natsyzm-vryatuyemo-tsyvilizatsiyu.html
https://ukrreporter.com.ua/golovne/statti/ukrayinska-operatsiya-lyut-mecha-areya-znyshhymo-moskalskyj-fashyzm-natsyzm-vryatuyemo-tsyvilizatsiyu.html


У публікації я наголошував, що Міжнародний кримінальний  суд  
зобов’язаний видати ордер на арешт глави держави-агресора путіна.  
Чекати довелося майже рік…  
 
Хто буде дружити з викрадачем, гвалтівником і вбивцею дітей?! 
 
Морально-політична сторона ордеру МКС на арешт президента росії путіна 
не менш пекуча, ніж юридична.   
 
Вперше в історії людства МКС видав ордер на арешт президента країни, яка є 
членом Ради безпеки ООН, володіє ядерною зброєю, що вчинила ЗЛОЧИН 
АГРЕСІЇ проти незалежної суверенної України, яка добровільно відмовилася 
від ядерної зброї під гарантії безпеки російської федерації, США і Великої 
Британії.  
Україна є засновницею ООН разом зі США, СРСР, Великою Британією, Китаєм, 
Францією та іншими країнами переможницями у Другій світовій війні над 
нацистською Німеччиною. 
Російська федерація ніколи не була засновником ООН. Вона отримала місце 
в ООН і Раді безпеки з правом вето в незаконний шахрайський спосіб.  
 
На думку Генерального прокурора України Андрія Костіна: «Світові лідери 
тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл 
переговорів. Світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним і його 
керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності. Це 
історичне рішення для України та всієї системи міжнародного права».  
 
Цікаво, чи прибуде тепер лідер комуністичного Китаю Сі Цзіньпін з офіційним 
візитом в Москву і чи зміниться його ставлення до путіна?   
Чи потисне він руку кривавому психопату путіну — організатору викрадень, 
гвалтувань і вбивств дітей? Як при цьому Сі буде себе морально почувати?  
Чи буде Сі Цзіньпін вести переговори з  путіним, який є офіційно 
підозрюваним у вчиненні тяжкого міжнародного злочину, на якого  виданий 
ордер на арешт, а очолювана ним країна цивілізованим світом визнана 
державою терористом?  
Як довго Сі Цзіньпін буде носитися (як дурень з торбою) зі своїм так званим 
«мирним планом»?  
Чи скотиться Сі в прірву міжнародної політичної ганьби, ставши на сторону 
країни-агресорки, кривавого московського фюрера? 
Чи буде Сі поставляти московському фюреру летальну зброю і боєприпаси, 
ставши таким чином юридичним співучасником кривавих  злочинів путіна? 
 



І взагалі, хто тепер з лідерів Європи і Америки буде зустрічатися і розмовляти 
з воєнним злочинцем путіним, руки якого по лікті в крові?  
Лише такі ж злочинці і моральні уроди як і путін.  
     
Вкотре від імені нашої організації «Караючий Меч Арея» (див. тут: 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/170042) ЗАСТЕРІГАЮ керівників 
держав "формату Рамштайн" і особливо президентів США і України Джо 
Байдена і Володимира Зеленського:  
НІЯКИХ переговорів з воєнним злочинцем путіним! Ніяких! Ні за яких 
обставин! Лише фізичне  усунення путіна від влади (в тому числі, шляхом 
вбивства, отруєння) — це єдина запорука не дати кремлівському фюреру 
розпочати ядерну війну.  
 
Після видачі МКС ордеру на арешт президента росії путіна керівники держав 
"формату Рамштайн" повинні НЕГАЙНО підписати Договір про створення 
військово-політичного союзу з Україною (юридично утворити антипутінську 
військову коаліцію) і визначити стратегічну мету у цій війні. 

Мета антипутінської коаліції повинна передбачати: 

1) повну і беззастережну капітуляцію російської федерації (за аналогією 
капітуляції нацистської Німеччини у травні 1945 року); 
2) взяття зобов’язань щодо своєчасного надання Україні необхідної 
військової, технічної, матеріальної, медичної, фінансової та іншої допомоги; 
3) невідкладне надання Україні зброї, яка забезпечить в цьому році повний 
розгром російських військ і отримання Перемоги, що позбавить 
московського фюрера можливості вести проти України "затяжну війну" 
впродовж декількох років "на виснаження"; 
4) звільнення окупованих територій і відновлення територіальної цілісності 
України в кордонах 1991 року, визнаних ООН; 
5) повне відшкодування Україні збитків, нанесених російською агресією; 
6) виключення російської федерації зі складу ООН і ОБСЄ; 
7) встановлення заборони російській федерації мати ядерну зброю та іншу 
зброю масового знищення, запровадивши на першому етапі жорсткий 
постійний контроль НАТО за її зберіганням з метою недопущення її 
використання. 

Акт капітуляції підписують представники російської влади (які не вчинили 
злочинів агресії проти України) без участі путіна (який на момент підписання 
повинен бути арештований, повішений або вбитий), Україна як країна 
Переможець і лідери країн "антипутінської коаліції".   

Нагадую, що в силу свого характеру і психотипу  президент росії путін: 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/170042


1) ні за яких обставин добровільно у відставку НЕ піде. Владу нікому НЕ 
передасть ні під які гарантії особистої безпеки;  
2) ніколи НЕ визнає себе переможеним, НЕ змириться з поразкою і на 
поступки НЕ піде;  
3) окупаційні війська з території України, включаючи Крим, добровільно НЕ 
виведе.  

Будь який з цих кроків путіна — це його одночасна політична і фізична  
смерть.  

Про психічний стан здоров’я путіна (висновки психологів і психіатрів див. тут: 
https://censor.net/ru/blogs/3399044/psihotip_putna_psihopat_shizofrenk_sadist
_pedofl). 

Перемога України і Західної цивілізації — це  повний розгром російської армії 
і примушення російської федерації до беззастережної капітуляції. І ніяких 
інших варіантів!  

Комісія ООН, «засліплена російськими грошима» 

Незалежна міжнародна комісія з розслідування подій в Україні, яка діє під 
керівництвом ООН, не побачила доказів геноциду українців (мабуть  
захворіли «курячою доларовою сліпотою»). Голова комісії Ерік Месе 
заявив The Guardian, що вони "не виявили геноциду на території України". 
Але, за його словами, "є деякі аспекти, які можуть спричинити питання" про 
можливий геноцид. Це при тому, що у своєму ж звіті ООН згадує про те, як 
росіяни катували чоловіка за українську мову. 

Зауважу членам Комісії ООН, «засліплених доларами», що злочини вчинені 
путіним в Україні не зрівняні зі злочинами, скоєними Мілошевичем в Косово. 
Те, що було виявлено в Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших містечках і селах 
Київської області після звільнення їх від російських окупантів не підлягає 
визначенню і розумінню!  

Тисячі мирних людей різного віку, діти, неповнолітні — вбиті, розшматовані, 
закатовані, згвалтовані (в тому числі 10-12-річні дівчатка і навіть —
немовлята!), розстріляні з зав’язаними руками і очима (серед них і діти), 
вбиті з особливим звірячим садизмом, масові поховання по декілька сотень в 
одній могилі, присипаній землею. Над тілами згвалтованих і розстріляних 
дівчат і жінок москальські нелюди глумилися — їздили по них танками… 

І після всього цього голова комісії Ерік Месе заявляє, що "вони не виявили  
геноциду на території України". Це ж якими треба було бути Еріку Месе і 
членам Комісії  «сліпими», щоб не побачити масових вбивств українців!  
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Сотні свіжих могил дітей, жінок, людей похилого віку в Ірпені,  

вбитих російськими окупантами / Фото The New York Times:  
Це —Аушвіц, Сребрениця, Руанда, Геноцид ХХІ століття разом взяті!  

Радник ОП Михайло Подоляк заявив, що не здивований поведінкою ООН. 
Адже якої об'єктивності можна очікувати від організації, якщо заступник 
генсеку ООН – генерал-лейтенант спецслужб росії Володимир Воронков, який 
відповідає за напрямок "боротьби з тероризмом". 
Ми з вами розуміємо що таке міжнародні інституції. На жаль, вони просякнуті 
російськими грошима, російським впливом і часто виступають 
неформальними лобістами росії чи пробують замаскувати злочини, які скоює 
росія, – наголосив Подоляк. 

Він справедливо зауважив, що це стосується не лише ООН, а й інших 
міжнародних організацій. Після перемоги України потрібно буде домагатися 
їхнього переформатування. 

Подоляк підкреслив, що геноцид та воєнні злочини російських військових 
зафіксовані – є дуже багато доказів в рамках кримінальних справ.  

У звіті Комісії ООН, яке опублікували 16 березня 2023 року, зазначено, що 
російська влада вчинила широкий спектр порушень міжнародного права в 
галузі прав людини та міжнародного гуманітарного права в різних регіонах 
України. І багато з цих порушень є ВОЄННИМИ ЗЛОЧИНАМИ.   

Зокрема атаки на цивільних жителів та об'єкти енергетичної інфраструктури, 
умисні вбивства, незаконне позбавлення волі, тортури, зґвалтування та інші 
види сексуального насильства, а також незаконне переміщення та 
депортація дітей.  
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Комісія ООН рекомендує розслідувати всі порушення та злочини та 
притягувати винних до відповідальності або на національному, або на 
міжнародному рівні. Вона закликає до всеосяжного підходу до 
відповідальності, який включає як кримінальну відповідальність, так і право 
жертв на встановлення істини, відшкодування збитків та неповторення, 
– мовиться у повідомленні Комісії ООН.  

Заявляю, що на сьогодні Офіс Генерального прокурора України надав МКС 
достатньо доказів для оголошення вищому військовому і політичному  
керівництву російської федерації на чолі з президентом путіним ПІДОЗРИ у 
вчиненні таких злочинів: a) злочин геноциду; b) злочини проти людяності; 
c)  воєнні злочини; d) злочин агресії (ст. 5 Статуту) і видачі ордерів на їх 
АРЕШТ.  

Сподіваюся, що МКС не буде зволікати з прийняттям процесуальних рішень 
щодо російських воєнних злочинців, оголосить їм підозри і видасть ордери 
на їх арешт. Зауважу, що у випадку супротиву підозрюваних при затриманні, 
вони підлягають фізичному ЗНИЩЕННЮ як Усама бен Ладен.       

Потрібний Міжнародний спеціальний трибунал 

На моє глибоке переконання як правника, НЕОБХІДНО НЕГАЙНО створювати  
Міжнародний спеціальний трибунал для розслідування воєнних злочинів, 
вчинених російською федерацією, її президентом путіним і вищим  
військово-політичним керівництвом, а також самопроголошеним  
президентом Білорусі лукашенком і його воєначальниками. 

Ще 19 січня Європейський парламент проголосував резолюцію, яка закликає 
до створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування 
злочину агресії росії проти України. Євродепутати вважають, що спеціальний  
трибунал повинен притягнути до відповідальності не лише президента рф 
путіна, а й самопроголошеного президента Білорусі лукашенка і військово-
політичне керівництво Білорусі. 

23 січня Рада міністрів ЄС підтримала українську ініціативу щодо створення 
міжнародного трибуналу з покарання винних за злочини, вчинені росіянами 
в Україн.  
 
Спеціальний трибунал для суду над рф можна створити хоч завтра, доказів її 
злочинів зібрано достатньо. Але на це немає політичної волі, заявив 
генеральний прокурор Латвії Юріс Стуканс, повідомляє LSM. 



«Випадок України унікальний у тому сенсі, що з першого дня служби і  
міжнародні інституції фіксували ці злочини. Кількості доказів достатньо, щоб 
можна було говорити про розгляд справ», – заявив він. 

Попри це, світова спільнота поки що не готова підписати угоду про створення 
спецтрибуналу, – зауважив Стуканс. 

«На жаль, країни поки що не готові підписати угоду. Міжнародному 
співтовариству якнайшвидше необхідно домовитися про створення 
спеціального трибуналу над російською федерацією», – наголосив 
Генпрокурор Латвії. 

Коаліція, яка підтримує створення спеціального трибуналу для Росії за злочин 
агресії, поки не дійшла згоди щодо його формату та намагається взяти до 
уваги позицію України 

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс під час 
спілкування з журналістами у Львові на полях конференції Unitedfor Justice. 

Рейндерс відзначив, що у групі з 29 країн, які обговорюють формат 
майбутнього трибуналу, є чітке зобов’язання притягнути до відповідальності 
винуватців злочину агресії, “але яким є рішення – про це йде дискусія. На цей 
момент немає спільної згоди, яким буде точне рішення. Чи це спеціальний, 
чи гібридний трибунал, чи інше рішення – на столі багато можливостей”, – 
зауважив Рейндерс (див. тут:   
https://censor.net/ru/blogs/3403384/ramshtayin_dosit_juvati_juyiku).  

Панове ліберали-демократи Євросоюзу, а може досить «тягати кота за хвіст» 
і гратися у так званих «хороших росіян», понад 80% яких підтримує путіна і 
війну рф проти України?! Хороший москаль – мертвий москаль! 

Негайно підписуйте угоду про створення Міжнародного спеціального  
трибуналу для розслідування воєнних злочинів рф, президента путіна, 
вищого політичного і військового керівництва росії, а також  
самопроголошеного президента лукашенка і військового керівництва 
Білорусі у зв’язку з вчиненням ними ЗЛОЧИНУ АГРЕСІЇ проти незалежної 
суверенної України, як того вимагає генеральний прокурор Латвії Юріс 
Стуканс.  

Доказів для розгляду кримінальних справ зібрано достатньо, щоб 
постановити обвинувальний вирок воєнним злочинцям росії на чолі з 
московським фюрером путіним, які вчинили злочин агресії проти України і  
засудити їх до довічного ув’язнення.  
Для путіна необхідно зробити виключення – повісити як нацистських 
злочинців Німеччини і диктатора Іраку Саддама Хусейна.   
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Думаю, що це буде гуманно і справедливо по відношенню до багатотисячних  
жертв кривавого путіна по всьому світу…     
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