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У серпні 2017 року в районах Луганської та Донецької областей, що контролюються збройними 
формуваннями так званих «ЛНР» і «ДНР», було виявлено нові факти порушень прав людини: не-
законні затримання та обмеження свободи пересування цивільних осіб, перешкоджання діяль-
ності міжнародних організацій, залучення школярів у пропаганду, примус жителів територій так 
званих «ЛНР» і «ДНР» до членства у «громадських організаціях», створення паралельної право-
вої системи, порушення прав власності. На жаль, всі ці порушення прав людини стали «нормою» 
для жителів територій так званих «народних республік». 

1. Незаконні арешти, затримання і обмеження свободи пересування
4 серпня «правоохоронні органи», підконтрольні незаконному збройному формуванню «ЛНР», 
повідомили про те, що було порушено карну справу відносно трьох 18-річних молодих людей, 
які підняли на флагштоку прапор України у районі першого корпусу колишнього Східноукраїн-
ського національного університету ім. Даля, розмалювали і скинули з п’єдесталу бюст маршалу 
Жукову на території школи № 36 у кварталі Сонячний, а також намалювали українські прапори 
на будівлі школи. 
На  початку серпня так зване «МГБ ДНР» повідомило, що  «верховний суд ДНР» засудив 
до 18 років позбавлення волі громадянина Росії, уродженця Львівської області, Олександра Га-
лагана, який приїхав на територію, підконтрольну незаконним збройним формуванням «ДНР» 
нібито для шпигунства та викрадення військовослужбовців. Повідомляється, що Галаган отримав 
покарання за сукупністю здійснених злочинів — «добровільної здачі в полон ВСУ, шпигунства, 
проходження навчання з  метою здійснення терористичної діяльності, незаконного перетину 
кордону, виготовлення та збуту підробних документів, нагород, штампів, печаток, бланків». 
11 серпня було винесено вироки двом мешканцям Донецька — чоловікові та жінці, які, нібито 
«перебуваючи у змові та взаємодіючи із українськими спецслужбами, надавали їм свідчення, 
що не підлягають розголошенню». Їм було призначено покарання у вигляді позбавлення волі 
строком на 14 років. 
18 серпня так званий «військовий трибунал» визнав винним мешканця «республіки» за статтею 
232 так званого «кримінального кодексу ДНР» — «проходження навчання з метою здійснення 
терористичної діяльності». Йому було призначено покарання у вигляді позбавлення волі стро-
ком на п’ятнадцять років з відбуванням у колонії суворого режиму. 
23 серпня уродженця Донецька, також нібито за шпигунство на користь Києва, було засуджено 
до десяти років позбавлення волі. 
У кінці серпня прес-служба так званої «генеральної прокуратури ДНР» повідомила, що меш-
канця Дебальцево засуджено до 11 років позбавлення волі за шпигунство на користь України. 
Повідомляється, що  чоловік звинувачується у  співробітництві з  українськими спецслужбами 
в лютому 2015 року, під час свого перебування у підконтрольному Києву Бахмуті. Ім’я засудже-
ного не повідомляється. 
16  серпня прес-служба так званої «МГБ ДНР» повідомила про затримання групи «українсь-
ких диверсантів на чолі з її лідером — військовослужбовцем спецназу». Групу осіб, яку нібито 
підібрали співробітники СБУ, під керівництвом військовослужбовця 8-го полку сил спеціальних 
операцій ГУР МО України з міста Хмельницький — Сугерей Олега Вікторовича, 1976 року на-
родження, було спрямовано на територію, підконтрольну незаконним збройним формуванням 
«ДНР». Затриманих звинувачують у підготовці знищення телевізійної вежі в Петровському рай-
оні Донецька. 
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У Донецьку затримано уродженця Харкова, який нібито планував здійснити теракт на території, 
підконтрольній незаконним збройним формуванням «ДНР». Повідомляється, що чоловіка під час 
несення служби в зоні АТО було нібито завербовано співробітниками СБУ, які дали йому завдання 
вивести з ладу телевізійний передавач, що розташований в одному з районів Донецька. 

2. Створення паралельної правової системи, адвокатури, нотаріату, судів
На  території, що  контролюється незаконними збройними формуваннями «ЛНР» і  «ДНР», так 
звана «влада» та  підконтрольні ЗМІ продовжують інформувати місцевих жителів та  світову 
спільноту про діяльність своїх «державних органів» та результати їхньої «роботи». Відзначимо, 
що ця діяльність не має юридичної сили та спрямована виключно на демонстрацію так званої 
«державності» в «республіках». 
23 серпня представник так званого «міністерства юстиції ЛНР» повідомив на брифінгу, що в лип-
ні було зареєстровано майже 1,5 тис. прав на нерухоме майно. За три роки зареєстровано біль-
ше 42 тис. фізичних осіб-підприємців, а також більше, ніж 8 тис. юридичних осіб. 

3. Примус до членства у «громадських» організаціях та участі в «патріотичних» і «соціаль-
них» акціях «ЛНР» і «ДНР». Залучення дітей до пропаганди 
У  так званій «ДНР», на підприємствах, що раніше були підконтрольними України, а  зараз за-
хоплені проросійськими бойовиками, після введення на них так званого «зовнішнього управ-
ління», триває залучення співробітників у «громадський рух» «Донецька республіка». Так, ряди 
ГР  «Донецька республіка» у  серпні збільшилися за  рахунок 50  співробітників Зуєвської ТЕС, 
60 співробітників Донецького металургійного заводу, співробітників Ясиновського коксохіміч-
ного заводу, робітників Єнакієвського металургійного заводу, робітників шахти ім. О. Ф. Засядька. 

4. Порушення прав власності
У  серпні 2017 року на  територіях «ДНР» і  «ЛНР» тривав процес так званої «націоналізації» 
підприємств, що раніше працювали під юрисдикцією України або належали громадянам Украї-
ни, що від початку конфлікту проживали на території, підконтрольній Україні. Процес «пошуку 
власників» набув масового характеру. 
Так, в «ЛНР» у серпні так званим «державним комітетом податків та зборів» було опубліковано 
57 оголошень про пошук власників різного нерухомого майна. 
Варто зазначити, що заяви від власників приймаються лише протягом 60 днів від моменту пу-
блікації оголошення. Після закінчення цього терміну підприємства переходять під контроль «ре-
спубліки». 
У серпні на території, підконтрольній незаконним збройним формуванням «ДНР», так званий 
«фонд державного майна» повідомив про 111 об’єктів нерухомого майна, по  відношенню 
до яких було введено «державне управління». 

5. Порушення права на свободу віросповідання
28 серпня 2017 р. ЗМІ «ЛНР» повідомили, що так зване «МГБ ЛНР» припинило діяльність релі-
гійної організації «Свідки Ієгови», члени якої нібито надавали допомогу СБУ та «неонацистським 
угрупуванням». В ході обшуків приміщень, що належали організації, було виявлено проукраїн-
ські патріотичні матеріали. 
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