




Вступ
Авіалайнер Boeing 777-200ER авіакомпанії Malaysia 
Airlines, що виконував плановий рейс MH17 за 
маршрутом Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий 
на підконтрольній російським бойовикам частині 
Донецької області 17 липня 2014 року. Загинули всі 298 
чоловік на борту — 283 пасажири та 15 членів екіпажу. 

Одночасно з катастрофою МН17 російські бойовики 
заявили про те, що їм «вдалося збити український 
військово-транспортний літак Ан-26». Російські ЗМІ 
також повідомили про «знищений ополченцями 
український Ан-26». 

Через короткий час з’ясувалося, що жоден український 
літак збитий не був, а в озвученому бойовиками та 
російськими ЗМІ «місці падіння Ан-26» знаходяться 
рештки пасажирського рейсу МН17. З цього моменту 
Кремль почав новий етап запеклої інформаційної війни 
з метою приховати справжніх винуватців загибелі 298 
осіб та облудно звинуватити у катастрофі Україну.

Один з ватажків терористів т.зв. «ДНР» повідомляє про «збитий Ан-26»

Російські ЗМІ повідомляють про збитий «літак українських ВПС»



Boeing-777-200 (B777-2Н6ER, бортовий номер 9M-MRD) малайзійської авіакомпанії «Malaysia Airliners», що виконував рейс МН17 по маршруту Амстердам - 
Куала-Лумпур 17 липня 2014 року

Фото з місця катастрофи рейсу МН17



Передумови катастрофи
Влітку 2014 року у Кремля з'явилася необхідність змусити Україну 
відмовитися від використання військової авіації під час проведення 
антитерористичної операції на Сході країни. Очевидно, що для 
цього був створений план по знищенню військово-транспортного 
літака ВПС України на недоступній для ПЗРК висоті, щоб 
продемонструвати можливість російських бойовиків збивати будь-
які українські літаки. Для цього російське керівництво прийняло 
рішення відправити на Донбас самохідну вогневу установку (СВУ) 
«БУК», знищити український літак і повернути її назад в Росію. 
Розгортати повноцінні системи ППО було недоцільно, оскільки 
Росія всіляко намагалася і намагається приховати свою участь у 
війні на Донбасі. 

17 липня 2014 року український Ан-26 повинен був летіти на 
висоті 6500 метрів в районі міста Сніжне, в Донецькій області. 
Його росіяни й вибрали ціллю для демонстративної атаки. Однак 
за кілька годин до вильоту політ був скасований, оскільки СБУ 
затримала шпигуна, який передавав Росії інформацію про вильоти 
української авіації в зону АТО. Інформацію про скасування польоту 
Москва та російські бойовики не отримали, а тому продовжували 
чекати Ан-26 ВПС України. 

За жахливою випадковістю, в той самий час, коли, за інформацією 
бойовиків, Ан-26 повинен був пролітати в районі міста Сніжне, там 
опинився Boeing 777 рейсу МН17, а радар СВУ «БУК» влаштований 
так, що він не може відрізнити пасажирський Boeing на висоті 10 
км і зі швидкістю 900 км/год від Ан-26, що летить на висоті 6 км 
зі швидкістю 600 км/год. Саме через те, що Росія та її терористи 
ретельно готували цю атаку, російські ЗМІ та бойовики повідомили 
про «збитий Ан-26» одразу після знищення рейсу МН17. 

Один з проросійських терористів на місці катастрофи рейсу МН17

Розкидані речі пасажирів на місці катастрофи





Розслідування причин катастрофи 
рейсу МН17 
21 липня 2014 року, в зв'язку із загибеллю пасажирського лайнера, 
Рада безпеки ООН прийняла резолюцію № 2166, яка вимагала 
від російських бойовиків, які контролювали місце катастрофи і 
прилеглий район, утриматися від будь-яких дій, що порушили б 
картину подій на місці катастрофи. Резолюція також закликала до 
всебічного співробітництва всі держави і відповідальних осіб при 
проведенні міжнародного розслідування причин катастрофи. 

Згідно з правилами ІКАО, Україна мала право проводити технічне 
розслідування причин загибелі МН17, оскільки катастрофа 
сталася на її території. Однак, для запобігання звинувачень в 
упередженості, Київ добровільно передав повноваження з 
проведення технічного розслідування авіакатастрофи Раді з 
безпеки Нідерландів. 

В Об'єднану слідчу групу (JIT) увійшли представники Нідерландів, 
Бельгії, Австралії, України та Малайзії. 

Розслідування було розділене на дві частини: технічну та 
кримінальну.

13 жовтня 2015 року Рада безпеки Нідерландів представила 
остаточний звіт технічного розслідування, в якому говориться, що 
літак був збитий ракетою із зенітно-ракетного комплексу "Бук" 
з бойовою частиною 9Н314М. У звіті не вказувалося конкретне 
місце запуску ракети, але говорилося, що запуск ракети відбувся 
з району на сході України площею 320 кв. км. Всі інші версії 
(«бомба на борту», «український штурмовик» тощо) були офіційно 
спростовані. 

Робота міжнародної слідчої групи з уламками літака

Реконструкція слідчими літака рейсу МН17



Порівняння характерних частин ракети серії 
9М38 зі знайденими на місці катастрофи 
рейсу МН17 уламками, що не належать літаку 
Boeing 777 

Вражаючі елементи ракети, які були знайдені  в 
тілах пілотів рейсу МН17

Бойова частина 9Н314М та її вражаючі елементи

Розташування бойової частини ракети відносно літака. 
Ілюстрація з офіційного російськомовного буклету, який був опублікований на сайті 
прокуратури Нідерландів



Розслідування було розділене на дві 
частини: технічну та кримінальну.
13 жовтня 2015 року Рада безпеки Нідерландів представила 
остаточний звіт технічного розслідування, в якому говориться, що 
літак був збитий ракетою із зенітно-ракетного комплексу "Бук" 
з бойовою частиною 9Н314М. У звіті не вказувалося конкретне 
місце запуску ракети, але говорилося, що запуск ракети відбувся 
з району на сході України площею 320 кв. км. Всі інші версії 
(«бомба на борту», «український штурмовик» тощо) були офіційно 
спростовані. 

Презентація звіту щодо технічних причин катастрофи рейсу МН17

Сектор площею 320 кв. км., з якого була запущена  ракета Ілюстрація ЗРК «БУК» з офіційного звіту JIT



МН17 був збитий ракетою серії 9M38 
(найімовірніше – 9M38М1) з бойовою частиною  
9Н314М, запущеною із самохідної вогневої 
установки "БУК" з сільськогосподарського поля в 
районі смт. Первомайське, біля н. п. Сніжне; 

Самохідна вогнева установка "БУК" була 
доставлена в Україну з Російської Федерації та, після 
знищення рейсу МН17, була знову повернута на 
територію Росії. 
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 Було встановлено три важливих факти
28 вересня 2016 року об'єднана слідча група представила перші результати кримінального розслідування причин катастрофи 
рейсу МН17. 
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МН17 був збитий ракетою серії 9M38 
(найімовірніше – 9M38М1) з бойовою частиною  
9Н314М, запущеною із самохідної вогневої 
установки "БУК" з сільськогосподарського поля в 
районі смт. Первомайське, біля н. п. Сніжне; 

Самохідна вогнева установка "БУК" була 
доставлена в Україну з Російської Федерації та, після 
знищення рейсу МН17, була знову повернута на 
територію Росії. 
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Обсяг виконаної роботи об'єднаною слідчою групою
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Варто відзначити, що слідча група надала лише частину наявної інформації, оскільки розслідування має закритий характер і на 
даному етапі великий масив даних не може бути оприлюднений. Зокрема, це стосується даних спецслужб і встановленого кола 
підозрюваних. 



Фотографія зі слідом від запуску ракети, яку отримало та 
верифікувало слідство

Відео-реконструкція моменту вибуху ракети. Скріншот з презентації 
JIT

Точне місце запуску ракети. Кадр з презентації JIT

Встановлена частина маршруту повернення ЗРК «БУК» з місця 
запуску ракети до Росії



Слiдству також були наданi знiмки з американських супутникiв 
та звiт американських спецслужб, якi не можуть бути 
оприлюдненi через секретнiсть, але будуть представленi в судi. 
Е:вропейське космiчне агентство (ESA) також надало сво'i 
супутниковi знiмки i висновки вiдповiдних експертiв на допомогу 
розслiдуванню. Слiдчi заявили, що i американськi, й европейськi 
данi пiдтверджують 'ix висновки про мiсце запуску ракети i про 
те, що ЗРК БУК був доставлений з Poci'i. 

21 вересня 2017 року в Нью-Йорку пiд час засiдання Генасамбле'i 
ООН очiльники зовнiшньополiтичних вiдомств з Австралi'i, Бельгi'i, 
Малайзi'i, Нiдерландiв та Укра'iни пiдписали Меморандум про 
взаеморозумiння щодо пiдтримки кримiнального переслiдування 
винних у знищеннi лiтака рейсу МН17. 

24 травня 2018 року Об’єднана слідча група під час презентації 
проміжних результатів розслідування офіційно заявила, що рейс 
МН17 був знищений російським зенітно-ракетним комплексом 
«БУК», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді, 
розташованої під Курськом. Слідчі встановили, що машина 
виїхала з Курська 23 червня 2014 року, потім була доставлена в 
Міллерово (Ростовська область), а звідти - на схід України. 

Після цієї заяви Об’єднаної слідчої групи Сполучені Штати та 
Європейський союз закликали Росію визнати свою провину у 
загибелі пасажирського лайнера. Крім того, США закликали 
Росію поважати і виконувати Резолюцію 2166 Ради Безпеки ООН 
(2014 року), яка зобов’язує усі країни повною мірою 
співпрацювати зі слідством для встановлення та притягнення до 
відповідальності причетних осіб.  «Настав час для Росії 
припинити брехню і пояснити свою роль в збиття літака», - 
заявили у Держдепартаменті США.

8 Авто, що транспортувало ЗРК «БУК» та автомобiлi супроводу. Кадр з 
презентацП JIT 

В свою чергу уряди Нідерландів та Австралії виступили зі 
спільною заявою, у якій відповідальність за знищення 
рейсу МН17 покладається на Росію. «Ґрунтуючись на 
висновках міжнародної слідчої групи, Нідерланди та 
Австралія в даний час переконані, що Росія несе 
відповідальність за розміщення установки "Бук", яка була 
використана для збиття MH17», – заявив голова МЗС 
Нідерландів Стеф Блок. Станом на травень 2018 року 
слідством повністю встановлені причини катастрофи 
рейсу МН17 і коло причетних осіб. На даному етапі 
завершується збір доказів і визначення ступеня провини 
всіх фігурантів справи, та відбувається підготовка до суду.

12 червня 2018 року парламент Нідерландів схвалили 
угоду, підписану між Нідерландами та Україною, яка 
допоможе забезпечити переслідування осіб, 
відповідальних за катастрофу рейсу MH17. Ця угода 
містить положення про те, що судовий процес 
відбудеться в нідерландському суді, швидше за все, в Гаазі.



Найпершою «офіційною» версією Кремля став фейк про 
«український штурмовик». 21 липня 2014 року на брифінгу 
представник Міністерства оборони РФ заявив, що «в момент 
катастрофи МН17 поруч з ним знаходився Су-25 українських 
ВПС». Цю версію активно розкручували російські чиновники, 
російські пропагандистські ЗМІ та російські бойовики на 
Донбасі. Так, зокрема, в грудні 2014 року офіційний представник 
Слідчого комітету Росії Володимир Маркін заявив про 
«неспростовні докази причетності українського військового 
літака до катастрофи МН17». Так само, ватажок терористів 
т. зв. «ДНР» заявив, що «особисто бачив, як два українські 
літаки збили малайзійський Boeing». Водночас російські 
пропагандистські ЗМІ поширювали «легенду» про «капітана 
Волошина на українському Су-25». 

Російська версія про «український штурмовик» офіційно була 
спростована в першому звіті слідчої комісії, опублікованому в 
жовтні 2015 року. Пізніше, у вересні 2016 року, власну версію 
спростувало і Міноборони РФ, визнавши, що ніяких сторонніх 
повітряних об'єктів поряд з рейсом МН17 не знаходилося.

Дезінформація і спроби Кремля звинуватити Україну 
Щойно з'ясувалося, що російські військові замість українського Ан-26 збили цивільний лайнер рейсу МН17, Кремль почав новий 
виток запеклої інформаційної агресії з метою приховати справжніх винуватців загибелі 298 осіб та звинуватити в цьому злочині 
Україну. Далі наведені основні наративи Кремля та їх спростування.

«Український штурмовик» 

Кадр з презентації МО РФ, на якому зображений «український 
військовий літак поруч з МН17



«Дані російських радарів» 
Ще однією спробою Москви ввести в оману слідчу комісію і 
міжнародну спільноту є історія з даними російських радарів, 
на яких відображено момент катастрофи МН17. У вересні 2016 
року, напередодні публікації проміжного звіту кримінального 
розслідування, Москва заявила, що «знайшла первинні дані 
радара», про які раніше говорила, що «вони не збереглися». 
На перший погляд, це «хороша» новина для слідства, – проте 
метою Кремля було далеко не сприяння в розслідуванні. 

Спираючись на «нову знахідку», Москва почала нову хвилю 
дискредитації слідчої комісії та її висновків. Головною тезою 
стало твердження, що нібито без даних російських радарів 
«неможливо точно встановити причини катастрофи», а 
отже, і анонсованій презентації результатів розслідування 
«довіряти не можна». Однак, ці спроби Москви не увінчалися 
успіхом, оскільки ще в січні 2016 року голландський прокурор 
в офіційній відповіді заявив, що Рада безпеки Голландії має 
достатньо інформації про радіолокаційні та супутникові дані, 
а будь-які додаткові радіолокаційні дані не змінять висновків 
слідства щодо катастрофи рейсу МН17. 

Крім того, посилаючись на «нові» дані радарів, Кремль 
намагався спростувати результати розслідування. 
Оскільки російський радар не зафіксував ракети, Москва 
стверджувала, що вона «могла бути випущена тільки з району 
с. Зарощенського, бо в разі її запуску з району м. Сніжне радар 
зафіксував би її». 

Це абсурдне твердження Москви було швидко спростоване 
слідством і експертами, які заявили, що принцип дії 
цивільного радара «Утёс-Т» не дозволяє йому фіксувати 
невеликі об'єкти на кшталт ракети ЗРК БУК, які рухаються 
на величезній швидкості. Крім того, незалежний авіаексперт 
Вадим Лукашевич зазначив, що шанси засікти радаром 
ракету з районів с. Зарощенське і м. Сніжне практично 
однакові: за 35 секунд польоту ракети радар в першому 
випадку «бачив» ракету 2 рази, а в другому – 3 рази. Але, 
очевидно, технічні можливості цього радару не дозволяють 
зафіксувати ракету як з району с. Зарощенське, так і з 
району м. Сніжне. 

Міноборони Росії продемонструє журналістам дані з радіолокатора 
в Ростовській області, отримані в момент катастрофи рейсу МН17



Після провалу з версією про «український штурмовик» Кремль 
почав наполягати на тому, що «МН17 був збитий українським 
ЗРК БУК з підконтрольного ЗСУ с. Зарощенське». Також Росія 
звинуватила слідчу комісію в «неправильно визначеному типі 
ракети». Для «підтвердження» своєї версії Москва пішла на 
різні хитрощі і обман. Зокрема, виробник ЗРК БУК «Алмаз-
Антей» опублікував свій звіт про причини катастрофи рейсу 
МН17, в якому висновки ґрунтуються на експерименті по 
підриву ракети поруч з кабіною літака Іл-76. Однак, як одразу 
помітили експерти, під час експерименту росіяни навмисно 
створили умови, відмінні від висновків об'єднаної слідчої 
комісії – ракету розмістили значно далі від кабіни, ніж вона 
перебувала в момент вибуху, згідно з висновками слідства. 
Очевидно, що такі махінації були зроблені з метою отримання 
«потрібного» результату. 

Версія про «український БУК в с. Зарощенське» офіційно була 
спростована у вересні 2016 року, коли міжнародна слідча 
комісія назвала точне місце запуску – поле в районі смт. 
Первомайське. Крім того, слідчі ретельно перевірили російську 
версію і дійшли цікавого висновку: с. Зарощенське, на якому 
наполягає Москва, також перебувало під контролем російських 
бойовиків 17 липня 2014 року. 

Варто також відзначити, що у травні 2015 року з'явився 
перший звіт концерну «Алма-Антей», який не був широко 
представлений в ЗМІ і який повністю підтвердив висновки 
слідства щодо типу ракети та місця її запуску. Однак пізніше, 
коли в Москві зрозуміли, що офіційне розслідування сильно 
просунулася вперед, концерн «Алмаз-Антей» змусили змінити 
свою версію причин катастрофи. 

«Український ЗРК БУК в районі с. Зарощенське» 

Ілюстрація з офіційного російськомовного буклету, який був опублікований на сайті прокуратури Нідерландів у жовтні 2015 року. Як бачимо, передані 
російським концерном «Алмаз-Антей» дані співпадають з розрахунками міжнародного слідства та української сторони.



Після того, як об'єднана слідча група з розслідування 
причин катастрофи рейсу МН17 представила громадськості 
проміжні результати кримінального розслідування, які прямо 
звинувачують Росію в загибелі пасажирського лайнера, Кремль 
почав інформаційну кампанію з дискредитації цих результатів, 
спотворюючи характер і статус встановленої слідством 
інформації. Так, наприклад, російські ЗМІ і високопоставлені 
чиновники стверджують, що «озвучені результати розслідування 
– це всього лише одна з версій, з якою багато хто з експертів
не згоден». Також росіяни заявляють, що висновки слідства
мають «попередній характер», тобто можуть бути змінені в міру
надходження нової інформації.

Всі ці твердження є брехнею. Сьогодні вже не існує «різних 
версій катастрофи», оскільки міжнародним слідством визначені 
всі причини загибелі рейсу МН17: встановлений тип ракети, місце 
її запуску, походження ЗРК БУК, маршрут доставки установки 
тощо. Також достовірно визначене коло підозрюваних осіб. 

Важливо розуміти, що на даному етапі слідство взагалі не 
займається питаннями «якою ракетою збили?», «Звідки 
стріляли?», «Чий був БУК?» або «як потрапив БУК на Донбас?». 
Все це давно встановлено. Зараз йде процес збору доказів і 
визначення ступеня провини всіх достовірно встановлених 
підозрюваних осіб. До кінця 2017 року цей процес повинен 
завершитися, і справу передадуть до суду. 

Тобто, всі озвучені слідством дані є встановленими фактами 
з незаперечною аргументацією і доказовою базою. Крім того, 
голландські слідчі неодноразово заявляли, що зараз вже не 
існує будь-якої додаткової інформації, яка могла б змінити 
висновки комісії про причини катастрофи рейсу МН17. 

«Результати розслідування – це всього лише одна з версій, яка має багато 
критиків в експертному співтоваристві» 

Версії катастрофи

Аварія, спричинена технічною 
несправністю або людським 
фактором

Терористичний акт на борту літака

МН17 був збитий іншим літаком

МН17 був збитий буком з 
підконтрольної російськими 
бойовиками території



«Україна не закрила небо»
Ще однією спробою Росії уникнути відповідальності є заяви 
Кремля про те, що «провина за катастрофу лежить на Україні, 
оскільки вона не закрила небо над зоною бойових дій». 
Російські ЗМІ пішли далі і заявляють, що «не так важливо, хто 
збив МН17 – важливо, що Україна не закрила небо». Очевидно, 
що це вже остання лінія «оборони» Москви в її інформаційній 
війні проти України щодо катастрофи рейсу МН17. Насправді, 
в першому звіті слідчої групи досить ясно сказано, що норми 
ІКАО не вимагали від України повністю закривати небо, а 
підвищення Києвом нижнього порога дозволеної висоти 
польотів цивільної авіації до 9,75 км відповідають вимогам 
міжнародного права. 

Крім того, є ще один важливий момент, про який ніколи не 
скаже Москва. Норми ІКАО вимагають від країн сповіщати 
про розгортання своїх систем ППО в зонах польотів цивільної 
авіації. Будь то збройний конфлікт, або навчання, завжди 
держава, яка приводить свою ППО в бойову готовність, 
закриває небо в зоні її дії, попереджаючи про це ІКАО. Той 
факт, що Росія не попередила ІКАО та Україну про активність 
своєї ППО в зоні польоту цивільної авіації, покладає на Москву 
відповідальність за незакрите небо над Донбасом 17 липня 2014 
року. 

Схема обмеження повітряного простору над сходом України. 
Ілюстрація з офіційного російськомовного буклету, який був 
опублікований на сайті прокуратури Нідерландів

За допомогою інформації з відкритих джерел, у Bellingcat 
ідентифікували номер СВУ «БУК» та військову частину, якій вона 
належить

Липень 2012

Нове фото

Червень 2014

Липень 2014



«Україна повинна була входити в Об’єднану слідчу групу оскільки вона є
зацікавленою стороною. В свою чергу, Москва не може визнати 
результати офіційного розслідування, оскільки Росія не входила в 
Об’єднану слідчу групу»

У своїх спробах дискредитувати слідство та уникнути відповідальності, Росія спотворює положення міжнародного 

законодавства щодо розслідування авіакатастроф. Насправді, в Об’єднану слідчу групу мають входити наступні країни: а) на 

території якої сталася авіапригода; б) громадяни якої країни постраждали; в) країна походження авіакомпанії.

Окремо залучаються представники виробника літака та експерти по розшифруванню даних з «чорних скриньок». Очевидно, 

що Росія не відповідає жодному з цих критеріїв, аби мати право бути частиною Об’єднаної слідчої групи. В свою чергу, 

відповідно до міжнародного права, країна, на території якої сталася авіапригода, не лише приймає участь у розслідуванні, але і 
має право очолити його. Україна добровільно передала Нідерландам технічну частину розслідування та головну роль

у кримінальному розслідуванні, аби не бути звинуваченою у заангажованості.

Заяви Росії про «невизнання результатів розслідування» також є лише елементом пропаганди, оскільки політичні декларації 
Москви жодним чином не впливатимуть на суд, який винесе юридичне рішення на основі переконливості результатів 

офіційного розслідування причин катастрофи рейсу MH17.



Результати розслідувань за 
відкритими джерелами  
Велику увагу катастрофі рейсу МН17 приділили журналісти-
дослідники з організації Bellingcat, яка займається 
розслідуваннями за відкритими джерелами, аналізуючи 
фотографії, відео, супутникові знімки, акаунти в соціальних 
мережах та іншу інформацію з Інтернету. 

У Bellingcat паралельно з офіційним слідством встановили 
номер ЗРК БУК, з якого збили рейс МН17, військову частину, до 
якої він належав, маршрут пересування установки, супровідні 
транспортні засоби тощо, а також ідентифікували коло 
причетних до катастрофи осіб. 

За даними Bellingcat, самохідна вогнева установка «БУК» під 
номером 332, що знищила рейс МН17, належить російській 
53-й зенітно-ракетній бригаді, яка базується в Курську.

Експерти Bellingcat співпрацюють з об'єднаною слідчою 
групою і передають їй всю виявлену інформацію. За словами 
Еліота Хіггінса, засновника спільноти, їх висновки збігаються з 
висновками об'єднаної слідчої групи. 

Команда Bellingcat ідентифікувала на супутниковому знімку тягач 
з «БУКом» та супроводжуючий транспорт, які було зафіксовано на 
відео в Макіївці

Скріншот з відео, яке було зняте в Макіївці за декілька годин до 
катастрофи рейсу МН17



Російське вето в РБ ООН і 
перешкоди в розслідуванні 
Незважаючи на те, що Москва постійно декларує «готовність 
сприяти» слідству в справі про катастрофу рейсу МН17 і 
«надавати будь-яку необхідну допомогу», в дійсності все 
відбувається з точністю до навпаки. 

30 липня 2015 року Росія в Раді Безпеки ООН наклала вето 
на проект резолюції про створення міжнародного трибуналу для 
притягнення до кримінальної відповідальності винних у катастрофі 
рейсу МН17. З 15 країн-учасників СБ ООН Росія єдина 
проголосувала «проти». Позицію Москви неможливо пояснити 
інакше, окрім як спробою захистити винуватців катастрофи від 
відповідальності. 

Глава Ради безпеки Нідерландів Тьіббе Яустра також заявив про 
спроби Росії перешкодити слідству: «Кожен раз росіяни 
приходять з новими історіями і новими доповідачами. У мене 
склалося враження, що вони намагаються забракувати звіт, і не 
важливо, з якого приводу. Росіяни протягом одного тижня двічі 
або тричі змінювали свою позицію, чи був це БУК, чи ні. Я бачив, як 
один джентльмен стверджував одне, а інший – протилежне», - 
сказав Яустра. 

Крім того, з самого початку розслідування, підконтрольні Кремлю 
бойовики т. зв. «ДНР» перешкоджали голландським слідчим 
виконувати свою роботу, блокуючи їм доступ до місця падіння 
літака. Також варто відзначити, що в звіті голландської Ради з 
безпеки є відомості про те, що в деяких тілах загиблих на борту 
рейсу МН17 були виявлені хірургічні скоби, що свідчить про 
спроби бойовиків витягти з тіл елементи ураження із ракети. 

30 липня 2015 року постійний представник РФ у Радбезі ООН Віталій 
Чуркін проголосував проти створення трибуналу під егідою ООН для 
притягнення до відповідальності винних у катастрофі рейсу МН17



Присвята 
Дана брошура присвячується світлій пам’яті пасажирів рейсу МН17, які загинули в результаті злочинної агресії Російської 
Федерації на сході України, їх рідним та близьким, які втратили дорогих людей, а також усім небайдужим до цієї трагедії, котрі 
хочуть пізнати істину та покарати винних. 

Національни й меморіальний комплекс пам'яті жертв катастрофи рейсу  МН17 у Нідерландах 






