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У червні 2017 року у районах Луганської та Донецької облатсей, що контролюються збройними 
формуваннями так званих «ЛНР» і «ДНР», було виявлено нові факти порушень прав людини: 
незаконні затримання та обмеження свободи руху цивільних осіб, перешкоджання діяльності 
міжнародних організацій, залучення школярів до пропагандистських заходів, примус до член-
ства жителів територій так званих «Л/ДНР» у «громадських» організаціях, створення паралель-
ної правової системи, порушення прав власності. Порушення прав людини стали «нормою» для 
жителів територій так званих «народних республік». 

1. Незаконні арешти, затримання і обмеження свободи руху

3 червня в Донецьку зник безвісти журналіст і письменник Станіслав Васін (справжнє прізви-
ще — Асєєв). Пізніше від керівництва СБУ було отримано підтвердження інформації щодо за-
тримання Станіслава силовими органами так званої «ДНР«.Прес-служба так званої «генеральної 
прокуратури ДНР» 13  червня повідомила, що  «Верховний суд ДНР» засудив мешканця села 
Безіменне Новоазовського району до  16  років позбавлення волі за  «шпигунство на  користь 
України і незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв, 
із відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму». Ім’я засудженого не повідом-
ляється. 

Під час виконання бойового завдання в зоні АТО (Луганська область) у результаті бойового зітк-
нення зник безвісти офіцер Національної гвардії України (НГУ) полковник Олександр Бойко. 
За повідомленням прес-служби НГУ від 20 червня 2017 р., за непідтвердженними даними, офі-
цер утримується одним із незаконних збройних формувань ОРДЛО. 

Влада так званої «ЛНР» зобов’язала співробітників 
освітніх установ на підконтрольній їй території підписа-
ти документ про «неприпустимість виїзду на територію 
України» та в «сіру зону». Відповідні накази отримали 
співробітники «Луганського національного університе-
ту імені Даля» та «Луганського національного аграрно-
го університету». Цей факт засвідчили місцеві жителі. 

Представники незаконних збройних формувань ОРД-
ЛО на пунктах пропуску посилюють перевірки чолові-

ків призовного віку, вірогідно з метою недопущення відтоку «мобілізаційного ресурсу» з під-
контрольних їм  туриторій Донбасу. За  свідченнями очевидців, у  Сніжному Донецької області, 
на пункті пропуску «ДНР» на «кордоні» між «республіками» співробітники «ПМСП» (підрозділ 
міліції спеціального призначення) проводять відповідні перевірки чоловіків. За словами оче-
видців, чоловіків, які мали паспорт Росії, пропускали далі. 

Прес-служба Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомила, що 26 червня 2017 р. у Станиці 
Луганській співробітники міжнародної організації розповіли команді Місії, що на підконтроль-
ному «ЛНР» боці мосту через річку Сіверський Донець помер 62-річний чоловік, житель села 
Макарово, що знаходиться на території, підконтрольній Україні. 
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2. Створення паралельної правової системи, адвокатури, нотаріату, судів

На території, що контролюється незаконними збройними формуваннями «ЛНР» і «ДНР», так зва-
на «влада» та підконтрольні ЗМІ продовжують інформувати місцевих жителів і світову спільноту 
про діяльність своїх «державних органів» і результати їх «роботи». Зазначимо, що ця діяльність 
не має жодної юридичної сили і спрямована лише на демонстрацію так званої «державності» 
в «республіках». 

«Депутати» так званої «народної ради ЛНР» 9 червня 2017 р. вдруге розглянули та прийняли за-
кони «Про внесення змін до Трудового кодексу Луганської Народної Республіки», «Про внесення 
змін до окремих законодавчих актів Луганської Народної Республіки з питань інвестиційної ді-
яльності» та закон «Про внесення змін в Закон Луганської Народної Республіки «Про рекламу». 

Також «депутати народної ради ЛНР» працюють над «Кодексом адміністративного судочинства». 

У «ДНР» 23 червня так звані «депутати» прийняли у двох читаннях зміни до закону «Про подат-
кову систему» у частині підвищення ставки акцизного податку на тютюнові вироби, що завозять-
ся в «республіку». 

На території, що підконтрольна незаконним збройним формуванням «ДНР» ліцензії на здійс-
нення адвокатської діяльності з моменту іхньої видачі (26 серпня 2016 року) отримали 212 лю-
дей. Про це 13 червня 2017 року повідомив голова «ради адвокатів ДНР» Костянтин Лиходід. 

3. Примус до членства в «громадських» організаціях і участі в «патріотичних» і «соціальних» 
акціях «ЛНР» і «ДНР». Залучення дітей до пропагандистських заходів

На територіях, що підконтрольні членам незаконних збройних формувань «ЛНР» і «ДНР» актив-
но проводиться військово-патріотична пропаганда серед дітей, підлітків і молоді. 

У  підконтрольних незаконним збройним формуванням «ЛНР» Ровеньках 12  червня 2017  р. 
відбулося відкриття першої зміни у  дитячому «військово-патріотичному» заміському закладі 
«Зарниця». Повідомляється, що літній сезон тут проведуть більше, ніж 300 дітей. 

Поблизу Луганська у  районі селища Хрящевате пред-
ставники незаконних збройних формувань біля тан-
ка-пам’ятника «захисникам республіки» було встанов-
лено так званий «пост № 1», куди на «почесний караул» 
вступили неповнолітні вихованці військово-патріотич-
ного клубу «МВД ЛНР» «Юність Новоросії». 

Крім того, проводиться активна робота із залучення ді-
тей до «громадських» організацій «Л/ДНР». Наприклад, 
дитячо-юнацька організація «Молода гвардія» громад-
ського руху «Мир Луганщині» протягом першого року 
своєї роботи відкрила 50 первинних відділень на базі 
шкіл «республіки». 6 червня керівник територіального 
виконкому ГР  «Мир Луганщині» Антоніна Гречишкіна 
повідомила, що у трьох школах Слов’яносербського ра-
йону з’явилися первинні організації дитячо-юнацької 
організації «Молода гвардія» ГР «Мир Луганщині». 
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У так званій «ДНР», на підприємствах, що раніше були підконтрольними Україні, а наразі є за-
хопленими проросійськими бойовиками, після запровадження на них так званого «зовнішнього 
управління», триває залучення співробітників до «громадського руху» «Донецька республіка». 
Так, до ГР «Донецька республіка» у червні долучились співробітники трьох енергетичних підпри-
ємств: «Високовольтні мережі», «ПЕМ Енерговугілля» та «Донецькобленерго». 

4. Порушення прав власності

У червні 2017 року на територіях «ДНР» і «ЛНР» тривав процес так званої «націоалізації» під-
приємств, що раніше працювали під юрисдикцією України або належали громадянам України, 
що з початку конфлікту проживали на території, підконтрольній Україні. 

Так званий «державний комітет податків і зборів ЛНР» на своєму офіційному сайті від 2 червня 
2017 р. розмістив оголошення про пошук власників двох недобудованих будівель в Луганську. 
Перший недобудований об’єкт площею 360 квадратних метрів знаходиться на перехресті ву-
лиць Демехіна і  Коцюбинського. Другий об’єкт площею 1200 квадратних метрів знаходиться 
за адресою: Луганськ, вудиця 50річчя Створення СРСР, 60. Варто зауважити, що заяви від власни-
ків приймаються протягом 60 днів від моменту розміщення оголошення. Після закінчення цього 
терміну підприємства переходять пі контроль «ЛНР». 

«Депутат» так званої «народної ради ДНР» Сергій Завдовєєв 16 червня повідомив, що 80 ринків, 
які здійснюють торгівельну діяльність на території, що підконтрольні «ДНР», перейшли у «дер-
жавну форму власності». 

«Голова ЛНР» Ігор Плотницький 19 червня на нараді так званої «ради міністрів ЛНР» повідомив 
про намір забрати у приватних перевізників у Луганську найбільш масові та прибуткові марш-
рути. На популярних маршрутах буде працювати «державний транспорт»: автобуси, які наразі 
знаходяться на штрафних майданчиках «МВД ЛНР». 

5. Перешкоджання діяльності міжнародних організацій

20 червня 2017 р. на території, підконтрольній так званій «ДНР» співробітники Спеціальної мо-
ніторингової місії (СММ) ОБСЄ постраждали від обстрілу на жорстокого нападу з боку озброєно-
го чоловіка. Напад відбувся на спостережному пункті, що розташований на залізничній станції 
у підконтрольному «ДНР» м. Ясинувата (16 км на північний схід від Донецька). 

Після цього спостерігачі повернулися на свою базу в Донецьку. 
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