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Пане Президенте, 

   

Комітет Захисту Журналістів та колеги журналісти у всьому світі раді чути, що російський 

журналіст Аркадій Бабченко живий і почувається добре після оприлюднення жахливих новин 

щодо його вбивства у Києві. 

  

  

У той самий час, ми занепокоєні щодо можливих ускладнень медіа свободи від дій Служби 

Безпеки України необхідних для врятування життя Аркадія Бабченко. Постановка його вбивства 

може знизити довіру до роботи журналістів і стримувати громадське обурення від вбивств 

журналістів. Саме через це, ми вважаємо за необхідність Вам та представникам уряду надати 

відповіді на декілька критичних питань, включно: 

  

● Наскільки неминучим та імовірним була загроза життю Аркадія Бабченко? 

● Які факти має СБУ щодо організації Російськими службами можливого вбивства? 

 ● Які докази має Україна щодо можливих замовників та виконавців вбивства? 

● Хто є головний організатор та постановник сценарію вбивства? 

● Чи відомі Українському уряду персоналії 30-ти інших росіян, яких планували вбити? Які заходи 

були зроблені щодо їх захисту? 

● Хто з Українського уряду був обізнаний щодо операції? 

● Чи був взятий під варту Олексій Цимбалюк, активіст ультра націоналістичної групи “Правий 

Сектор”, який за інформацією місцевих українських медіа зізнався у причетності до вбивства? Чи 

є він підозрюваним у розслідуванні? 

 ● Чому СБУ пішла на екстремальний крок: повідомити про вбивство Бабченка, щоб не допустити 

реалізації злочину та аби арештувати організатора? 

● Чому влада публічно звинувачує російські служби безпеки у причетності до організації вбивства  

ще до завершення розслідування та обвинувачення підозрюваних виконавців злочину? 

  

На нещодавній прес-конференції в присутності чиновників служби безпеки Бабченко заявив, що 

він не має достатніх доказів загрози для його життя, крім досьє про його особисту інформацію, 

яку, імовірно, було надіслано до вбивць імовірним російським замовником. Бабченко сказав, що 

погодився взяти участь у операції під керівництвом СБУ, оскільки він вважав, що влада і "він не 

зможе інакше". Ми вважаємо, що життєво важливо, щоб Бабченко мав право вільно проводити 

інтерв'ю з журналістами. 

  

Пане Президенте, Ви заявили, що були повною мірою поінформовані про операцію під 

керівництвом СБУ та привітали його з успіхом. Тож, ми вважаємо, що Ви можете найкращим 



чином сприяти наданню відповідей на згадані питання. Ми закликаємо Вас якнайшвидше 

провести прес-конференцію з усіма відповідними Українськими посадовцями для вирішення 

вищевказаних питань та усіх інших, що виникають. 

Ми також закликаємо Вас, Пане Президенте, забезпечити, щоб будь-яке судове засідання щодо 

можливих організаторів вбивства Бабченко було відкритим для громадськості. Заради довіри до 

обвинувачення та Українського уряду в цілому, важливо, щоб весь процес був максимально 

відкритим та прозорим. 

  

Дякую за увагу до цього не відкладного питання. Ми чекаємо вашої відповіді. 

 

  

З повагою, 

 

  

 

Джоел Саймон 

Виконавчий директор 

 


