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У липні 2017 року в районах Луганської та Донецької областей, 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 пропаганди, примус жителів територій так зва-
них «ЛНР» і «ДНР» до членства у «громадських організаціях», створення паралельної правової 
системи, порушення прав власності. На жаль, всі ці порушення прав людини стали «нормою» для 
жителів територій так званих «народних республік». 

1. Незаконні арешти, затримання та обмеження свободи руху

19 липня 2017 року ЗМІ, що є підконтрольними проросійським бойовикам, повідомили, що за-
тримано раніше судимого громадянина України Руслана Доніча, «диверсанта, що  планував 
здійснити теракт проти іноземних громадян і мирних жителів республіки». Затриманий надав 
свідчення: «за  завданням українських спецслужб Руслан Доніч мав здійснити теракт шляхом 
підриву саморобного вибухового пристрою, що мав бути закладений ним у ресторані комплексу 
«Дружба», а саме в сауні «Камелот». 

28 липня 2017 року «МГБ ЛНР» повідомило, що «військовий суд виніс звинувачувальний вирок 
за  матеріалами карної справи, що  розслідується «МГБ» у  відношенні Миронича Сергія Воло-
димировича, 25 лютого 1963 року народження, уродженця міста Луганська, у  здійсненні ним 
злочинів, і засудив його до 20 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Окрім державної 
зради, незаконного придбання, зберігання та перевезення вибухових речовин, Миронича звину-
вачують у плануванні підриву нафтової бази в Луганську. 

У той же день, 28 липня 2017 року, так званий «військовий суд ЛНР» виніс вирок у відношенні 
громадянина Н., який звинувачується у розповсюдженні в мережі Інтернет негативної інформа-
ції про жителів «ЛНР», що принижує їхню честь та гідність, а також «намагався розпалити нена-
висть і ворожнечу у відношенні російської нації«.Також громадянин Н. звинувачується у пере-
дачі «представникам іноземної розвідки даних, що можуть нашкодити ЛНР». За повідомленням 
джерела, що знаходиться на території, що підконтрольна незаконним збройним формуванням 
«ЛНР», мова йде про затриманого раніше Едварда Нєдєляєва. 

В цей день «військовий суд ЛНР» засудив громадянку В. до 12 років позбавлення волі за здійс-
нення державної зради «шляхом передачі представникам іноземної розвідки свідчень військо-
вого характеру». Ім’я засудженої не повідомляється. 

21 липня 2017 року в Станиці Луганській на блокпосту незаконних збройних формувань «ЛНР» 
помер чоловік. Про це повідомляють представники правозахисної організації «Право на дію». 

13 липня 2017 року під час перетину лінії розмежування в  районі КПВВ Станиця Луганська, 
на блокпосту незаконних збройних формувань «ЛНР» представниками так званого «МГБ ЛНР» 
було затримано мешканку Луганська Сурженко Людмилу Володимирівну, 1978 року народжен-
ня, людину з особливими потребами: вона є інвалідом дитинства із вадами слуху. Людмила по-
верталась в Луганськ, КПВВ на підконтрольній Україні території вона пройшла, про що є відмітка 
у записах. 
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Приводом до затримання стало невиконання Людмилою Сурженко команд представників неза-
конних збройних формувань «ЛНР», оскільки на слуховому апараті вийшли з ладу акумулятори. 

В «МГБ ЛНР» Людмила Сурженко 4 дні піддавалася катуванням. Її пальці стискали за допомогою 
плоскогубців. Декілька днів вона провела в наручниках. Від Людмили вимагали надати код мо-
більного телефону та зізнатися в «шпигунстві» для ВСУ та «диверсіях». 

29 липня 2017 року Людмилу Сурженко було звільнено. Їй вдалося самостійно перетнути КПВВ 
«Станиця Луганська» в тяжкому психологічному стані. Після цього їй було надано необхідну ме-
дичну допомогу. 

29  липня 2017 року за  підтримки волонтерської групи «Патріот» і  Служби безпеки України 
на територію, що контролюється українською владою, повернувся один із заручників так званої 
«ЛНР» — суддя Апеляційного суду Луганської області Віталій Руденко. Дев’ять місяців він неза-
конно утримувався і піддавався катуванням в «МГБ ЛНР». 

«Вони застосовують катування різного роду. Б’ють, калічать, застосовують електрострум. Одяга-
ють мішок на голову, одягають наручники, б’ють, поливають водою. Потім б’ють електрострумом — 
це називається „апарат Аліса“ — коли підключають проводи до мочок вух, до кінчиків пальців, 
йде команда „Аліса“, і вмикається електрострум», — розповів Віталій Руденко. 

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» і  результати їхньої «роботи». Зазначимо, 
що ця діяльність не має юридичної сили і спрямована лише на демонстрацію так званої «дер-
жавності» в «республіках». 

«Депутати» так званої «народної ради ЛНР» 4 липня 2017 року повідомили ЗМІ, що за перше 
півріччя вони прийняли 32 закони. А так зване «міністерство соціальної політики ЛНР» у першо-
му півріччі 2017 року розробило близько 50 нормативно-правових актів. 

В «ДНР» за період з 3 по 10 липня співробітниками так званого «міністерства транспорту» було 
видано чотири ліцензії та 86 ліцензійних карток на окремі види господарської діяльності у сфе-
рі транспорту. 

Прес-служба так званого «міністерства юстиції ДНР» повідомила, що з початку поточного року 
нотаріусами «ДНР» було укладено майже 1600 договорів купівлі-продажу та дарування нерухо-
мого майна. А в нотаріальний архів з початку року звернулося більше 500 людей з питань спадку 
та видачі дублікатів документів. 

Прес-служба так званого «верховного суду ДНР» повідомила, що з початку року «судова пала-
та із цивільних справ ДНР» прийняла у провадження 1533 судових справ і матеріалів, станом 
на сьогодні розглянуто 1347. 

2. 
Створення 
паралельної правової 
системи, адвокатури, 
нотаріату, судів



ОГЛЯД ПОРУШЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ 
В ОКРЕМИХ РАЙОНАХ ЛУГАНСЬКОЇ 
ТА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

press@vostok-sos.org

ЛИПЕНЬ, 2017

3. 
Примус до членства 
в «громадських» 
організаціях та участь 
у «патріотичних» 
і «соціальних» 
акціях «ЛНР» 
і «ДНР». Залучення 
дітей до пропаганди

3. Примус до членства в «громадських» організаціях та участі в «патріотичних» і «соціаль-
них» акціях «ЛНР» і «ДНР». Залучення дітей до пропаганди

На  територіях, що  підконтрольні членам незаконних 
збройних формувань «ЛНР» і «ДНР», активно ведеться 
військово-патріотична пропаганда серед дітей, підліт-
ків та молоді. 

Так, 12 липня 2017 року для проведення заходів біля 
пам’ятника «Комбату» (молодший політичний керівник 
Олексій Єрьомєнко), Слов’яносербський район, було за-
лучено дітей і  підлітків, які були одягнені у  військову 
уніформу. 

Представники незаконних збройних формувань «ЛНР» 
продовжують використовувати у  своїй пропагандист-
ській роботі неповнолітню Богдану Нещерет. 10-річну 
дівчинку, яку проросійські бойовики бригади «Пріз-
рак» використовували у пропагандистських відео, було 
запрошено до кінотеатру «Русь» (колишній «Україна») 
на прем’єру пісні та відео-кліпу про війну «Дякую діду 
за  Перемогу» військового ансамблю «Новоросія» так 
званої «народної міліції ЛНР». Дівчинка була одягнена 
в уніформу одного з незаконних збройних формувань 
«ЛНР». 

Діти з територій, підконтрольних незаконним збройним 
формуванням «ЛНР», піддаються «військово-патріотич-
ній» пропаганді не  тільки за  місцем проживання, але 
і в «оборонно-спортивних таборах» в Росії. Так, 24 лип-
ня 2017 року з Росії повернулися 40 юних луганчан, які 
пройшли курс підготовки в  спеціалізованих таборах 
«Гвардієць». «Спортивно-оздоровчі» заклади розташо-
вані в Пензі та Нижньогородській області Росії. 

В так званій «ДНР», на підприємствах, що раніше були підконтрольними Україні, а зараз є захо-
пленими проросійськими бойовиками, після запровадження на них так званого «зовнішнього 
управління», триває залучення співробітників до «громадського руху» «Донецька республіка». 
Так, ряди ГР «Донецька республіка» у липні збільшилися за рахунок 40 співробітників Доне-
цького металургійного заводу, 112 співробітників «Харцизького трубного заводу», співробітни-
ків ДП «Комсомольське рудоуправління», співробітників ДП «Докучаєвський флюсо-доломітний 
комбінат», 25 співробітників шахти «Комсомолець Донбасу». 
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4. Порушення прав власності

В липні 2017 року на територіях «ДНР» і «ЛНР» тривав процес так званої «націоналізації» під-
приємств, що раніше функціонували під юрисдикцією України або належали громадянам Укра-
їни, які з початку конфлікту мешкали на території, підконтрольній Україні. В липні на території 
«ЛНР» цей процес набув стихійного характеру. У ЗМІ, що підконтрольні незаконним збройним 
формуванням «ЛНР», було опубліковано більше двох десятків запитів про пошук власників різ-
них підприємств. 

Варто зауважити, що заяви від власників приймаються протягом 60 днів з моменту публікації 
заяви. Після закінчення цього терміну підприємства переходять під контроль «ЛНР». 

«Тимчасова комісія з  питань передачі ринків і  роботі з  підприємствами-нерезидентами» так 
званої «ДНР» 5 липня 2017 року повідомила, що з квітня 2016 року 109 торгових майданчи-
ків в містах і районах, підконтрольних незаконним збройним формуванням «ДНР», перейшли 
у власність «державного» підприємства «Ринки Донбасу». 

5. Перешкоджання діяльності міжнародних організацій

13 липня 2017 року на території, підконтрольній «ДНР», так званим «МНС ДНР» було відмовлено 
у повторній акредитації чеській організації «Людина в біді». Нагадаємо, 25 листопада 2016 року 
організацію «Людина в біді» було позбавлено можливості працювати в «ДНР». 
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