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У травні 2017 року в районах Луганської та Донецької областей, що контролюються збройни-
ми формуваннями так званих «ЛНР» та «ДНР», було вкотре виявлено порушення прав людини: 
незаконні затримання та обмеження свободи пересування цивільних осіб, залучення до пропа-
гандистських заходів школярів, студентів і пенсіонерів, примус жителів територій так званих «Л/
ДНР» до вступу в «громадські» організації, створення паралельної правової системи, порушення 
прав власності. Ці та інші порушення прав вже давно стали «нормою» для жителів територій так 
званих «народних республік». 

Незаконні арешти, затримання та обмеження свободи пересування 

У ростовському слідчому ізоляторі через серцеву недостатність помер громадянин України, 
що народився в Луганській області, 19-річний Артур Панов. Російська влада звинувачує його 
у  підготовці терористичного акту в  Росії. Відомо, що  Панов був затриманий на  початку груд-
ня 2015 року в Ростовській області, після того, як він перетнув українсько-російський кордон. 
Про це на початку травня сповістили російські ЗМІ. Також відомо, що Артур під час бойових дій 
на сході України у 2014 році повідомляв українським військовослужбовцям місця дислокації 
проросійських бойовиків, а  також інформацію про рух військової техніки сепаратистів. Крім 
того, він активно співпрацював із українськими журналістами, надаючи їм інформацію про події 
війни. 

У середині травня в Луганську було затримано «диверсійно-розвідувальну групу» СБУ. Інфор-
мація про затримання з’явилася на сайті так званого «міністерства держбезпеки ЛНР» 19 трав-
ня 2017 року. Затримані Василь Сапронов, Сергій Іванчук, Володимир Данильченко та Іван Зо-
тов звинувачуються в усуненні «суспільно-політичних діячів Республіки», а також у підготовці 
та проведенні «декількох терористичних актів на критично важливих об’єктах інфраструктури 
ЛНР». Затримані надали свідчення. 

24  травня 2017 року матеріали кримінальної справи затриманих раніше фанатів футбольно-
го клубу «Заря «Ультрас Чорно-білі» Овчаренка Владислава Валерійовича, 24.11.1996 р.нар., 
а також Ахмерова Артема Олеговича, 12.03.1997 р.нар., так званий «слідчий відділ МДБ ЛНР» 
передав до  «генеральної прокуратури республіки». Повідомляється, що розслідування кримі-
нальної справи завершено, а молоді люди повністю визнали свою провину. Нагадаємо, що хлоп-
ці звинувачуються в «державній зраді у формі шпигунства та публічної наруги над державним 
прапором ЛНР». 

Пресс-служба так званої «генеральної прокуратури ДНР» 3 травня повідомила, що «військовий 
трибунал Донецької Народної Республіки» засудив жителя Донецька до 18 років позбавлення 
волі за шпигунство на користь України, а  також незаконний обіг зброї. Відзначається, що до-
неччанин «із  вересня 2014 по  квітень 2015 збирав і  передавав головному розвідувальному 
управлінню (ГРУ) міністерства оборони України свідчення про місце розташування блокпостів, 
чисельність військовослужбовців і  військової техніки Збройних сил ДНР». Ім’я «засудженого» 
не повідомляється. 

27 травня 2017 року, після 11:00 на КПВВ «Майорськ», на блокпосту «ДНР» у громадян, що виїж-
джали із території, підконтрольної незаконним збройним формуванням, проросійські бойовики 
вилучають телефони для перевірки. «Перевірка» телефону триває близько 20 хвилин. Про це по-
відомляють очевидці, що перетинали блокпост. 

«Влада республік» посилює заходи щодо недопущення відтоку «мобілізаційного ресурсу» 
з територій Донбасу, підконтрольних незаконним збройним формуванням. Про це повідомляє 
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Головне управління розвідки МО України. «Військові комісаріати» і  так звані «правоохоронні 
органи» «зобов’язані максимально обмежити виїзд за межі „республік“ молодих людей для про-
довження навчання. Для цього використовуються методи виховної роботи, залякування, неви-
знання дипломів, отриманих у ВНЗ України, відкриття кримінальних справ за дрібні правопору-
шення із забороною залишати місце проживання до закінчення вступної кампанії у 2017 році». 

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». Відзначимо, що ця діяльність 
не має юридичної сили та спрямована лише на демонстрацію так званої «державності» в «рес-
публіках». 

Так, «міністерство юстиції ЛНР» у  своєму звіті за квітень повідомило, що було зареєстровано 
58 відомчих нормативних правових актів. Повідомляється, що «серед зареєстрованих у квітні 
актів у Міністерстві традиційно виокремили ряд соціально значущих документів, що стосуються 
прав і свобод громадян ЛНР, у тому числі дітей, а також фізичних осіб-підприємців». 

У свою чергу так звана «народна рада ЛНР» повідомила, що за перший тиждень травня було 
підготовлено до прийняття 10 законопроектів: «зміни до Кримінального кодексу, законопроек-
ти, що стосуються роботи бізнесу, законопроекти про фізичну культуру та спорт, про зв’язок, про 
уповноваженого з прав людини, зміни до закону про рекламу та про управління та розпоря-
дження власністю». 

У  так званій «ДНР» 19  травня у Донецьку відбулося  IV засідання «пленуму Верховного Суду 
Донецької Народної Республіки». У  ході «пленуму» було розглянуто «ряд проектів постанов, 
що стосуються застосування судами Республіки Конституції при здійсненні правосуддя судової 
практики зі справ щодо встановлення фактів, що мають юридичне значення; судової практики 
зі справ щодо успадкування». 

У «міністерстві транспорту ДНР» відбулося засідання «ліцензійної ради», у ході якого розгля-
далося питання надання ліцензій на окремі види господарської діяльності у сфері транспорту. 

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

12 травня більше ніж дві тисячі молодих людей — «активістів «Асоціації молоді Луганщини» — 
присягли на вірність «республіці». В заході приймали участь студенти та школярі, що прожива-
ють на територіях, підконтрольних незаконним збройним формуванням. 

На територіях, що підконтрольні бойовикам, активно ведеться військово-патріотична пропаган-
да серед дітей. У так званій «ЛНР» більше ніж 140 школярів взяли участь у військово-спортивній 
грі «Зарниця-2017», що була проведена у Слов’яносербську для учнів загальноосвітніх учбових 
закладів району. Схожі заходи за участі більше ніж 15 команд було проведено 18 травня в Лу-
тугіно. 

В ОРДЛО також активно проводиться комуністична пропаганда: діти залучаються до святкуван-
ня радянських свят — 1 травня, «День піонерії» тощо. Так, школярі Луганська 19 травня у сквері 
імені героїв «Молодої гвардії» відсвяткували «День піонерії». 
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Проводиться активна робота по залученню людей у «громадські організації «Л/ДНР». Напри-
клад, учасники «молодіжної громадської організації (МГО) «Молодь за мир» громадського руху 
(ГР) «Мир Луганщині» з листопада 2016 року створили 30 первинних відділків у містах і районах 
«ЛНР». 

У так званій «ДНР» на підприємствах, що раніше були підконтрольними Україні, а потім були за-
хоплені проросійськими бойовиками, після введення на них так званого «зовнішнього управлін-
ня», співробітники були вимушені долучитися до «громадського руху» «Донецька республіка». 
Так, до ГР «Донецька республіка» у травні долучилися: 71 співробітник Єнакієвського коксохі-
мічного заводу, 17 співробітників Ясиновського коксохімічного заводу, 9 співробітників підпри-
ємства «Донецьккокс», 30 співробітників Донецької залізничної дороги підприємства «Шляхова 
частина-14» в Іловайську. 

Порушення прав власності

У травні 2017 року на територіях «ДНР» і «ЛНР» було продовжено процес «націоналізації» під-
приємств, що раніше працювали під юрисдикцією України або належали громадянам України, 
що проживали з початку конфлікту на території, підконтрольній Україні. 

Так, 24 травня було розпочато процес «націоналізації» нерухомого майна, транспорту та спе-
цтехніки, що знаходяться в місті Олександрівськ. Так званий «державний комітет податків і збо-
рів ЛНР» на своєму офіціному сайті розмістив оголошення про пошук власника чотирьох об’єктів 
нерухомості, 36 одиниць автотранспорту та 21 одиниці спецтехніки, що знаходяться за адресою: 
Луганськ, місто Олександрівськ, вулиця Нова, 2. 

29 травня було опубліковано оголошення про пошук власника чотирьох вітряних енергетичних 
установок на території, підконтрольній незаконним збройним формуванням «ЛНР» у Свердлов-
ському районі, шести вітряних енергетичних установок у Краснодонському районі, селищі Верх-
ньошевирівка, а  також трьох вітроустановок у Перевальському районі, смт. Михайлівка. Варто 
наголосити, що заяви приймаються протягом 60 днів з моменту публікації оголошення. По закін-
ченню цього строку підприємства переходять під контроль «ЛНР». 

У так званій «ДНР» також триває процес захоплення підприємств, що раніше перебували під 
українською юрисдикцією. «Фонд державного майна ДНР» у травні інформував щодо декількох 
об’єктів нерухомого майна, по відношенню до яких було введено державне управління, а саме: 
декількох адміністративних будівель у Донецьку, Моспіно, Горлівці, сел. Сєдово Новоазовського 
району, Комсомольському Старобешівського району.вня. Про акцію буде повідомлено в КМДА, 
передбачається також використання звуковідтворювальної техніки. Використання символіки 
будь-яких політичних партій чи комерційних установ не відбуватиметься. 
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