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ВСТУП
Коаліція «Справедливість заради миру на
Донбасі» (далі – Коаліція) є неформальною
спілкою 17 громадських правозахисних організацій та ініціатив, що була створена в
грудні 2014 року. Учасники Коаліції об’єднали свої зусилля задля узгодженого документування порушень прав людини, допущених під час збройного конфлікту на сході
України.
Подання було підготовлено від імені Коаліції організаціями-членами: Східноукраїнським центром громадських ініціатив,
благодійним фондом «Восток-SOS», Луганським обласним правозахисним центром
«Альтернатива», громадською організацією
«Мирний Берег».

Беручи до уваги, що другий цикл УПО був
проведений в 2012 році, він не охоплював
проблеми з правами людини, що виникли
в результаті збройного конфлікту. У фокусі
підготовленого подання – порушення прав
людини, що виникли внаслідок збройного
конфлікту на Донбасі та щодо яких організації, які готували це подання, проводили в
рамках своєї діяльності окремі спеціалізовані
дослідження. Представлені теми окреслюють вплив конфлікту на ситуацію з правами
людини на території Луганської та Донецької
областей, а також демонструють системні
проблеми, каталізатором яких став збройний
конфлікт. Подання враховує особливості регіону, що перебуває під впливом конфлікту,
зокрема шахтарських міст та селищ.

На фото: Обласна психіатрична лікарня
м. Слов’янська (Донецька область)
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1.1. У зв’язку з вакуумом влади на території
Луганської та Донецької областей на початку конфлікту набула поширення практика
створення незаконних місць позбавлення
волі збройними формуваннями «ЛНР/ДНР»
та українськими добровольчими формуваннями. На основі зібраної інформації Східноукраїнський центр громадських ініціатив
разом з організаціями – членами Коаліції
провели аналіз функціонування мережі таких місць1 що охоплює період з квітня 2014
року по січень 2017 року.

1.
НЕЗАКОННІ МІСЦЯ
НЕСВОБОДИ,
СТВОРЕНІ В
РЕЗУЛЬТАТІ
ЗБРОЙНОГО
КОНФЛІКТУ
На фото: Вихід із бомбосховища ПАТ
«Лисичанський склозавод «Пролетарій»»
(Луганська область), яке використовувалося
як місце несвободи незаконним збройним
формуванням «ЛНР», бригадою «Призрак».
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1.2. Станом на січень 2017 року виявлено
147 незаконних місць несвободи, створених сепаратистами (84 місця в Донецькій
і 63 місця в Луганській областях), а також
шість місць (три в Луганській, два в Дніпропетровській і одне в Харківській областях),
створених українськими добровольчими
формуваннями, та які вдалося ідентифікувати за адресою або за детальним описом
постраждалих. Дослідження дозволило зафіксувати різні типи місць несвободи (підвали, ями, клітки, офісні приміщення тощо),
в яких одночасно утримувалась різна кіль-

кість людей (від кількох до декількох сотень
осіб).
1.3. Особи, звільнені з місць несвободи, в
багатьох випадках вказують на обмежений
доступ до води; відсутність спеціально облаштованих місць для сну; неналежні санітарні умови; відсутність доступу до свіжого
повітря.
1.4. Перебування в таких місцях часто супроводжувалося фізичним, сексуальним
та психологічним насильством. Осіб, яких
утримували незаконні збройні формування,
піддавали катуванню та іншому жорстокому,
нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню, примусовій праці та сексуальному насильству; вони
також були свідками позасудових страт.
1.5. На сьогодні кількість таких місць на території «ЛНР/ДНР» зменшилась, оскільки
скоротилась кількість збройних формувань,
які конкурують між собою, відбулася своєрідна «централізація» влади. З відкритих
джерел стало відомо, що частину україн-

1
Ті, що пережили пекло: свідчення жертв про місця незаконних ув’язнень на Донбасі [Електронне видання] / Ю. Л. Бєлоусов, А. О. Кориневич,
О. А. Мартиненко, О. В. Матвійчук, О. М. Павліченко, Я. В. Роменський, С. П. Швець ; за ред. авторів // Коаліція громадських організацій
та ініціатив «Справедливість заради миру на Донбасі. – Київ : ЦП Компринт, 2015. – 84 с. – Режим доступу : http://www.hfhr.pl/wpcontent/uploads/2016/01/SURVIVING-HELL_ua_web.pdf ; Див. також доповідь «Незаконні місця несвободи», щорічна конференція ОБСЄ,
2016. Режим доступу: https://jfp.org.ua/rights/analityka/reports/coalition.

ських військових утримують у Макіївській
виправній колонії в «ДНР»2 та Луганському
СІЗО в «ЛНР»3.
1.6. Оскільки відсутній доступ до місць несвободи в «ЛНР/ДНР» для проведення моніторингу, зокрема місіями ООН та ОБСЄ, то
говорити про те, що вони перестали функціонувати чи те, що покращилися умови
утримання, немає підстав. Про існування
незаконних місць несвободи свідчать і самі
«правоохоронні органи» самопроголошених республік. Так, за повідомленням «генпрокуратури ЛНР» від 24 вересня 2016 року,
групу звинувачених у державній зраді лідерів сепаратистів утримували в одній із адміністративних будівель «ЛНР». У цій же будівлі
один із «обвинувачених», колишній голова
«ради міністрів ЛНР» Геннадій Ципкалов повісився, «усвідомивши» тяжкість вчиненого
злочину4.

1.7. За даними з відкритих джерел, було
звільнено понад 3000 осіб та від 110 (за офіційними даними) до кількох сотень осіб (за
даними волонтерських організацій) ще залишаються в незаконних місцях несвободи
в «ЛНР/ДНР».5
1.8. Станом на березень 2017 року в організацій – членів Коаліції відсутні документальні свідчення про незаконні місця несвободи, створені українськими збройними
формуваннями, які продовжували б функціонувати6.
1.9. Незважаючи на серйозність проблем, з
якими зіштовхуються або можуть зіштовхнутися особи, звільнені з незаконних місць
позбавлення волі, на сьогодні відсутня державна програма медичної та психологічної
допомоги постраждалим від насильства
в місцях несвободи. Так, з числа опитаних

2
Геращенко: боевики удерживают захваченных украинских воинов в исправительной колонии в Макеевке [Электронный ресурс] //
Donbass.ua. – Режим доступа : http://donbass.ua/news/ukraine/2017/02/13/geraschenko-boeviki-uderzhivajut-zahvachennyh-ukrainskih-voinov-v-ispravitelnoi-kolonii-v-makeevke-video.html.
3
ГТРК ЛНР. Родственники удерживаемых в ЛНР украинских военнослужащих прибыли в Луганск. 12 марта 2017 [Электронный ресурс] //
Youtube. – Режим доступа : https://www.youtube.com/watch?v=RHQXWEtG4R8.

Youtube, ГТРК ЛНР. Задержанный по делу о попытке госпереворота Геннадий Цыпкалов совершил самоубийство [Электронный
ресурс] // Youtube. – Режим доступа : https://www.youtube.com/watch?v=_b10aAjdBws.

4

Украинские пленные написали родным письма. Есть ли надежда на обмен? [Электронный ресурс] // Громадське радіо. – Режим доступа:
https://hromadskeradio.org/ru/programs/kyiv-donbas/ukrainskie-plennye-napisali-rodnym-pisma-est-li-nadezhda-na-obmen.

5

6
The cases of illegal detention by the Ukrainian armed groups were documented by the members of the Coalition in the beginning of the armed
conflict. See: PLACES OF ILLEGAL DETENTION IN EASTERN UKRAINE DURING THE MILITARY CONFLICT (Rep.). – URL: https://jfp.org.ua/system/reports/
files/82/en/Justice_for_peace_in_Donbas_EUCCI_Illegal_detention.pdf.

Підвальне приміщення ковбасного цеху, база
24-го батальйону територіальної оборони
«Айдар» Луганської області (Луганська область,
Старобільський район, с. Половинкино)
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організаціями – членами Коаліції респондентів, що перебували в незаконних місцях
несвободи, лише 28 % звернулися за медичною допомогою за місцем проживання, і
тільки у зв’язку з конечною потребою.

Бомбосховище ПАТ «Лисичанський
склозавод «Пролетарій»» (Луганська
область), яке використовувалося як
місце несвободи незаконним збройним
формуванням «ЛНР», бригадою «Призрак»

РЕКОМЕНДАЦІЇ
1.10. Ратифікувати Європейську конвенцію щодо відшкодування збитку жертвам насильницьких злочинів.
1.11. Утворити міжвідомчу робочу групу з контролю за додержанням міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у
галузі прав людини на тимчасово непідконтрольній Україні території та в зоні проведення антитерористичної операції із залученням
органів державної влади, правоохоронних органів, представників міжнародних організацій.
1.12. Забезпечити безкоштовне обстеження та надання медичної допомоги особам, що перебували в незаконних місцях несвободи
відповідно до міжнародних стандартів документування катувань та іншого жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність,
поводження або покарання.
1.13. Забезпечити функціонування на державному рівні служби психологічної допомоги для осіб, звільнених із незаконних місць
несвободи та їх сімей, у т. ч. шляхом забезпечення належного фінансування.
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2.
СЕКСУАЛЬНЕ
НАСИЛЬСТВО,
ЩО ПОВ’ЯЗАНЕ
З КОНФЛІКТОМ
НА СХОДІ
УКРАЇНИ

На фото: Аліса Коваленко у спектаклі «Полон»,
що присвячений пережитому нею сексуальному
насильству. Джерело: http://fakty.ua/

2.1. Рівень ґендерно-обумовленого7 та сексуального насильства у зв’язку з конфліктом
підвищився через атмосферу безкарності в
«ЛНР/ДНР», відсутність верховенства права
та доступу до правосуддя, а також поляризацію ґендерних ролей на основі усталених
уявлень про статус жінки та ортодоксального розуміння православ’я особами, які виконують владні повноваження на тимчасово
непідконтрольних Україні територіях. На території, що перебуває під контролем уряду
України, насильство отримало нові прояви у
зв’язку з проведенням АТО.
2.2. Станом на січень 2017 року СЦГІ разом з
іншими організаціями – членами Коаліції було
проведено 280 інтерв’ю з особами, які стали
жертвами порушень прав людини, пов’язаних
із конфліктом, а також експертами, що володіють інформацією про порушення прав людини
в зоні конфлікту у зв’язку зі своєю діяльністю.
2.3. Різні форми сексуального насильства було
виявлено в кожному третьому інтерв’ю. Серед
них: зґвалтування; примусова проституція;
примусова стерилізація; ушкодження статевих
органів, ануса; примусове оголення; примусовий публічний показ в оголеному вигляді;
образи, приниження, примус, покарання сексуального характеру та погрози сексуального

насильства; ушкодження утроби вагітної жінки. Також були зафіксовані випадки ґендерного насильства щодо жінок: спільне утримання
жінок та чоловіків протягом тривалого часу;
незаконне затримання жінок представниками
незаконних збройних формувань.
2.4. За результатами дослідження, щонайменше 206 осіб (94 чоловіків і 112 жінки) стали
жертвами сексуального насильства. Було виявлено принаймні 162 випадки різних форм
сексуального насильства. З опитаних респондентів 59 повідомили про те, що були жертвами та/або свідками сексуального насильства
під час незаконного позбавлення волі. Щонайменше 94 жінки стали жертвами сексуального
насильства в незаконних місцях позбавлення
волі, створених збройними формуваннями самопроголошених республік.
2.5. Незважаючи на те, що сексуальне насильство є звичною практикою в незаконних місцях
несвободи, що створені на тимчасово окупованій території, уповноважені органи влади України не здійснюють назалежне документування
випадків сексуального насильства, пов’язаного
зі збройним конфліктом на Донбасі, в т. ч випадків, що можуть бути кваліфіковані як воєнні
злочини, не проводять аналіз доступної інформації та не формують доказової бази для орга-

7
У тексті подання використовується правопис поняття «ґендер» та його похідних відповідно до
Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».
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Аліса Коваленко у спектаклі «Полон». Джерело: https://www.displacedtheatre.com/

нів національної і міжнародної юстиції з метою
недопущення порушень норм міжнародного
та національного права. Так, за даними Національної поліції України, в Луганській області за
результатом опитування звільнених з полону
чоловіків та жінок протягом 2014–2016 років,
випадків сексуального насильства, вчиненого
представниками незаконних збройних формувань, встановлено не було, відомості за вказаними фактами в Єдиному реєстрі досудових
розслідувань не реєструвалися8.
2.6. Законодавство України не містить визначення ґендерно-обумовленого чи сексуального насильства. Статті Кримінального кодексу
України, що передбачають відповідальність за
злочини проти статевої свободи та недоторканості, не враховують специфіку насильства
під час конфлікту та не відповідають міжна-

родним стандартам. Процесові розслідування
та притягнення до відповідальності за сексуальне насильство з боку українських військовослужбовців перешкоджає низка проблем та
стереотипів. Розслідування є неефективними
та зрідка призводять до покарання винних.
Так, відповідно до інформації Військової прокуратури сил АТО, протягом 2015 року розслідувались два кримінальні провадження щодо
військовослужбовців за статтею 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. У зв’язку зі встановленням відсутності в діях складу
злочину обидва кримінальні провадження
було закрито. А 2016 року не було розпочато
жодного кримінального провадження9. Варто
зауважити, що статистичні показники не відображають реальних обсягів проблеми, оскільки ґендерний аспект злочинів часто не враховується під час їх кваліфікації.

Лист ГУ НП в Луганській області від 10.02.2017 №щ-1зі/111/18/02-2017 на інформаційний запит Східноукраїнського центру громадських
ініціатив.

8

Лист військової прокуратури сил АТО від 17.02.2017№10-86вих-17 на інформаційний запит Східноукраїнського центр громадських
ініціатив.

9
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
2.7. Організувати ефективний процес збору та реєстрації випадків сексуального насильства, що
пов’язані з конфліктом, відповідно
до міжнародних стандартів документування.
2.8. Провести ефективне розслідування випадків сексуального
насильства, пов’язаного з конфліктом, що були вчинені українськими
військовослужбовцями.
2.9. Забезпечити розробку та імплементацію спеціалізованої програми
для представників правоохоронних
органів України щодо протидії та
попередження сексуального та ґендерного насильства, пов’язаного з
конфліктом, його документування
та розслідування.

3.
ЗАЛУЧЕННЯ/
ВЕРБУВАННЯ
ДІТЕЙ ДО
ЗБРОЙНИХ
ФОРМУВАНЬ

На фото: Воєнно-патріотичний табір у м.
Ковров, Володимирська область (Російська
Федерація). Діти з Донбасу, Росії та Сирії
проходять військову підготовку.
Джерело: http://shkvarki.org

3.1. Збройний конфлікт на сході України значно посилив ризики участі дітей у збройних
формуваннях. Користуючись відкритими
джерелами інформації і свідченнями цивільних і військових осіб, СЦГІ спільно з іншими
організаціями – членами Коаліції задокументував 95 випадків залучення дітей до участі у
збройних формуваннях, в яких вдалося ідентифікувати імена, вік, форми вербування, виконувані функції залучених дітей та суб’єктів
вербування. Зокрема, зафіксовано 85 випадків втягнення дітей до незаконних збройних
формувань на території, непідконтрольній
урядові України та 10 на підконтрольній території.

вим забезпеченням (наприклад, робота на
кухні). Зафіксовані окремі випадки сексуальної експлуатації дітей. Так, згідно з зібраними
свідченнями, дівчину віком 14–16 років, яку
незаконно утримували представники незаконного збройного формування «Бетмен» у
підвалі, як покарання за порушення дисципліни відправили на передову для задоволення сексуальних потреб бійців вищезгаданого формування.

3.2. Принаймні 32 із задокументованих випадків можна кваліфікувати як воєнний злочин
відповідно до статті 8 Римського статуту: у 24
випадках вік дітей не перевищував 15 років
на момент вербування, у восьми випадках
точний вік дітей встановити не вдалося, але
є підстави вважати, що ймовірно діти не були
старшими 15 років.
3.3. Діти брали участь у збройному конфлікті і опосередковано, і безпосередньо. Серед
іншого, неповнолітніх та малолітніх дітей
залучали для несення служби зі зброєю на
блокпостах як бійців, виконання ролі охоронців, посильних, секретарів, займалися тило-

Євген Шахунов отримує медаль «За відвагу» від Ігоря
Плотницького. У свої 16 років Євген встиг взяти
участь в боях у Дебальцевому та смт Чорнухине
Попаснянського району Луганської області.
Джерело: http://lug-info.com
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3.4. Серед суб’єктів, що здійснювали вербування дітей на тимчасово непідконтрольній
Україні території, вдалося виявити принаймні
15 незаконних збройних формувань: бригада
«Восток», козача національна гвардія «Всеселикого війська Донського», козачий союз
«Область війська Донського», батальйон
«Спарта», бригада «Призрак», батальйон «Сомалі», інтернаціональна бригада «Пятнашка»,
батальйон СРСР «Брянка», «Народне ополчення Донбасу», група швидкого реагування
«Бетмен», батальйон «Оплот».
3.5. Випадки залучення осіб віком до 18 років
до участі в українських добровольчих формуваннях зафіксовані лише в період початку
збройного конфлікту 2014 року.
3.6. Із початком збройного конфлікту активізувались молодіжні та юнацькі військово-патріотичні рухи на підконтрольній і непідконтрольній урядові території України. Однією
з форм діяльності таких рухів є проведення
військово-патріотичних таборів, в рамках
яких діти (в середньому віком від 10 до 17
років) проходять стройову, вогневу, медичну
підготовку, опановують тактику ведення бою,
рукопашний бій тощо.
3.7. Вдалося виявити залучення близько 200
дітей із непідконтрольних територій Доне10

Військово-патріотичний клуб «Амазонки» в місті Горлівка Донецької області і є структурним підрозділом
об’єднаної тактичної групи «Рекрут» (Москва, РФ). Дівчат вчать поводженню із зброєю: розбиранню та
збиранню автомата, тактичній підготовці, виживанню в лісових та зимових умовах. Джерело: https://
vk.com/

цької та Луганської областей до участі у військово-виховних таборах на території Росії,
або території, що фактично контролюється
Росією (Абхазія, Крим). Частина таких табо-

клад, табори «Боевое братство»10 «Гвардеец»11 або ж із залученням представників
силових структур Російської Федерації (наприклад, в таборі «Бородино» серед інструкторів були колишні члени групи спеціального
призначення внутрішніх військ МВС Росії). В
умовах збройного конфлікту існує ризик використання військово-патріотичної риторики для прикриття вербування та підготовки
юнаків і дівчат для участі у незаконних воєнізованих формуваннях.

Дмитро Богданов вступив до НЗФ «СРСР Брянка»,
коли йому було 14–15 років.
Джерело: https://vk.com/

рів проводилась на базі військових частин
Збройних Сил Російської Федерації (напри-

3.8. Попри рекомендацію Комітету ООН з
прав дитини12, висловлену ще 2011 року, станом на березень 2017 року в національному
законодавстві України немає норми, яка б
чітко і недвозначно передбачала кримінальну відповідальність за вербування та використання у збройних конфліктах осіб віком
до 18 років. Крім того, неврегульованою є
діяльність військово-патріотичних клубів та
об’єднань, не визначено вік, з якого дитина
може навчатись поводженню із стрілецькою
зброєю.

Международный молодежный патриотический лагерь «Боевое братство» Ковров 2016 [Электронный ресурс] // Боевое братство –
Всероссийская общественная организация ветеранов. – Режим доступа : http://bbratstvo.com/ob-organizatsii/proekty-organizatsii/patrioticheskie-proekty-organizatsii/mezhdunarodnyj-molodezhnyj-patrioticheskij-lager-boevoe-bratstvo-kovrov-2016/.

10

11
Стрижова О. Военные лагеря «ЛНР»: «зомбирование» детей или целенаправленная подготовка армии? [Электронный ресурс] / Ольга
Стрижова // Радіо Свобода. – Режим доступа : http://www.radiosvoboda.org/a/27824036.html.
12
Заключні спостереження відносно України щодо виконання Конвенції про права дитини та Факультативних протоколів до неї,
прийняті на 56-ій сесії Комітету ООН про права дитини 07.02.2011 р. [Електронний ресурс] // Організація об’єднаних націй. – Режим
доступу : http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/OPSC/UKR/CO/1&Lang=En.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
3.9. Внести зміни до Кримінального
кодексу України в частині криміналізації вербування та залучення дітей
до участі у військових діях та воєнізованих формуваннях.
3.10. Забезпечити систематичний збір
даних про дітей, які були завербовані
чи використовувалися у воєнних діях.
3.11. Врегулювати на законодавчому рівні мінімально допустимий вік,
з якого дитина може опановувати
тактику ведення бойових дій та поводження зі стрілецькою зброєю, з
метою запобігання вербуванню та
залученню дітей до участі у незаконних збройних формуваннях.
11

4.1. Військовий конфлікт не може не призводити до збільшення кількості осіб, що зникли
безвісти. У кожній державі існують визначені
механізми розшуку зниклих, що розраховані на мирний час. Проте і вони зазвичай не є
ефективними в екстремальних ситуаціях, таких, як збройний конфлікт.

4.
ОСОБИ,
ЗНИКЛІ
БЕЗВІСТИ
ВНАСЛІДОК
ЗБРОЙНОГО
КОНФЛІКТУ

4.2. Відповідно до інформації Міжнародного
Комітету Червоного Хреста, більш ніж тисяча
осіб зникли безвісти під час конфлікту в Україні.13 Документування зникнень перервалося
2014 року внаслідок загострення конфлікту
і відновилось згодом, проте окремо на територіях, які перебувають під контролем уряду
України, та на територіях, що перебувають під
контролем незаконних збройних формувань.
Відсутність координації між різними державними органами в Україні призвела до появи
різних оцінок кількості осіб, зниклих безвісти
у зоні конфлікту: від 488 до 1376.14

4.3. Відсутність точних даних щодо кількості
осіб, зниклих безвісти, є одним із наслідків
прогалин у законодавстві України. Зокрема,
йдеться про необхідність прийняття спеціального закону, який би унормував питання координації між державними та недержавними структурами задля встановлення
місцезнаходження зниклих безвісти осіб.
22 листопада 2016 року народні депутати
України подали законопроект, зареєстрований у Верховній Раді під номером 5435 «Про
правовий статус осіб, зниклих безвісти»15.
Проте цей законопроект не містить важливих положень щодо попередження практики насильницьких зникнень, ризик яких є
вкрай високим на території, де відбуваються бойові дії. Зокрема, варто зазначити про
вчинення насильницьких зникнень у зв’язку
з конфліктом Службою Безпеки України, про
що повідомляють національні та міжнародні
організації.16

13
В результаті війни на Донбасі зникло безвісти більше тисячі людей - Червоний Хрест [Електронний ресурс] // 5 канал. – Режим
доступу : http://www.5.ua/ato-na-shodi/v-rezultati-viiny-na-donbasi-znyklo-bezvisty-bilshe-tysiachi-liudei-chervonyi-khrest-104731.html.

Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні 16 серпня – 15 листопада 2016 р. [Електронний ресурс] // Управління Верховного
комісара ООН з прав людини. – Режим доступу : http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport16th_UKR.pdf.

14

Проект Закону про правовий статус осіб, зниклих безвісти [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу : http://
w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60560.

15

Є. Захаров. Служба безпеки України та права людини [Електронний ресурс] / Захаров Євген // Харківська правозахисна група. – Режим
доступу : http://khpg.org/index.php?id=1486465129; Див. також Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні 16 листопада 2016 р. –
15 лютого 2017 року [Електронний ресурс] // Управління Верховного комісара ООН з прав людини. – Режим доступу : http://www.ohchr.
org/Documents/Countries/UA/UAReport17th_UKR.pdf.

16
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4.4. У червні 2015 року Україна приєдналася до Міжнародної конвенції про захист усіх
осіб від насильницьких зникнень.17 Це покладає обов’язок враховувати норми Конвенції
та інших міжнародних документів, ратифікованих Верховною Радою України, у питаннях
насильницьких зникнень. Проте чинне кримінальне законодавство України не повною мірою відображає юридичну природу насильницьких зникнень.
4.5. Наразі у законопроекті відсутня процедура надання будь-якої допомоги, зокрема матеріальної, родичам осіб, зниклих безвісти, у
випадку, якщо вони перебували на утриманні такої особи. Очевидно, що родичі зниклої
безвісти особи, що перебували на повному її
утриманні (зокрема, діти) є соціально вразливою категорією громадян і потребують додаткового соціального захисту.
4.6. Окремо слід звернути увагу на ситуацію,
що склалася у зв’язку із зникненням безвісти
військовослужбовців Збройних Сил України. За даними ГО «Мирний берег», станом на
початок березня 2017 року, 425 військовослужбовців Збройних Сил України вважаються
зниклими безвісти. Законодавство України та
Статути Збройних Сил України передбачають
процедуру пошуку зниклих безвісти військо17

Могила невідомого чоловіка на кладовищі (Донецька область, м. Слов’янськ)

вослужбовців та механізм матеріального забезпечення членів їх сімей, але у ситуації, яка
склалася сьогодні, норми, що передбачені
законодавством, не є дієвими, оскільки часто
не виконуються.

Рекомендації 97.1, 97.2 отримані Україною під час Другого циклу УПО.
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4.7. Командування військових частин не проводять або проводять неефективні службові
розслідування та не здійснюють виплати грошового забезпечення членам сімей зниклих
безвісти осіб. Окрім того, винні службові особи не несуть адекватної відповідальності за
неналежне виконання службових обов’язків
у зв’язку з бездіяльністю відповідальних органів.
4.8. Пошуком безвісти зниклого військовослужбовця одночасно займається кілька
державних органів. Діяльність цих органів є
нескоординованою, що призводить до низької ефективності такого пошуку, а сама процедура часто зводиться до бюрократії там, де
потрібні нетрадиційні підходи та засоби.
4.9. Говорячи про військовослужбовців та
працівників силових структур потрібно наголосити і на тому, що в Україні досі не існує
єдиної бази аналізу їх ДНК. Замість того, щоб
проводити експертизу ДНК усіх військовослужбовців перед проходженням ними служби у зоні бойових дій, матеріал для цього
аналізу відбирають у невпізнаних трупів та
членів сімей зниклих безвісти, а результати
порівнюють. Це значно затягує процедуру
розпізнання, а в разі відсутності збігу робить
її неможливою.
14

РЕКОМЕНДАЦІЇ
4.10. Прийняти закон, який би повною мірою регулював питання взаємодії та координації державних та недержавних структур для встановлення місцезнаходження особи, зниклої безвісти, та забезпечував соціальний захист родичів такої особи.
4.11. Розробити та забезпечити фінансування державних програм з метою попередження насильницьких зникнень і ефективного розшуку зниклих безвісти осіб та залучення до реалізації програм громадських організацій.
4.12. Розробити механізми попередження практики насильницьких зникнень та внести відповідні зміни до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за вчинення насильницького зникнення.
4.13. Забезпечити надання матеріальної та психологічної допомоги родичам осіб, що
зникли безвісти.
4.14. Розробити та прийняти закон, що передбачав би створення бази даних, яка містила б дані ДНК всіх військовослужбовців.

5.
ОБСТРІЛИ
МЕДИЧНИХ
УСТАНОВ
У ЗОНІ
ЗБРОЙНОГО
КОНФЛІКТУ

На фото: Прострілена шибка у медичному
закладі (Донецька область, Мар’їнський район,
м. Мар’їнка)

5.1. Міжнародним гуманітарним правом встановлені обмеження на використання дозволених видів озброєння та ведення військових
дій щодо цивільного населення та об’єктів.
Зокрема, заборонено атакувати та бомбардувати незахищені міста, житло та будівлі, лікарні та шпиталі, за умови, що вони не служать
військовим цілям. Протягом травня 2016 – березня 2017 року Луганським правозахисним
центром «Альтернатива» було проведено дослідження випадків атак на заклади охорони
здоров’я, їх використання у військових цілях
та наслідків таких дій. Інформація була зібрана через запити до органів державної влади,
відкриті джерела інформації, інтерв’ювання
свідків, потерпілих, осіб, що володіють релевантною інформацією, моніторингові візити
до закладів охорони здоров’я, що розташовані в зоні проведення АТО на підконтрольній
урядові України території.

нас і в терапії, і в хірургії, і в реанімації були хворі. Під час обстрілу медичні працівники переносили людей у бомбосховище – по сходах, в темряві, між вибухами. Я там була до четвертої
ранку, поки тривав обстріл. Як вранці вийшла
з підвалу, на це було жахливо дивитися – практично не залишилось цілих вікон, серйозно пошкоджений дах лікарні, навколо скло…», – каже
співробітник Станично-Луганскої центральної
районної лікарні.
5.3. Зафіксовані випадки розміщення на території закладів охорони здоров’я озброєМедпрацівники змушені закривати вибиті вікна
клейонкою (Донецька область, м. Слов’янськ)

5.2. Було проведено 64 інтерв’ю зі свідками,
потерпілими, іншими особами, що володіють
інформацією, здійснені моніторингові візити
в 24 заклади охорони здоров’я, надіслано 78
інформаційних запитів. У результаті було виявлено численні випадки застосування зброї
невибіркової дії для проведення обстрілів населених пунктів та цивільних об’єктів охорони
здоров’я на їхній території, що можна кваліфікувати як напади невибіркового характеру: «У
15

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Авдіївська центральна міська лікарня (Донецька область, м. Авдіївка)

них осіб та військової техніки, психологічного тиску на медичний персонал: «Ввечері
зачинили амбулаторію, зранку приходимо
на роботу – на воротах стоять військові і
не пускають нас на територію амбулаторії», – каже колишній співробітник амбулаторії станції «Кондрашевська-Нова» Донецької
залізниці.
5.4. У результаті проведеного дослідження
було задокументовано обстріли 24 закладів
охорони здоров’я, 12 випадків розміщення
озброєних осіб та військової техніки на їхній
території, 7 співробітників медичних закладів загинуло, 7 було поранено внаслідок обстрілів.

5.5. Відповідно до даних Управління Верховного комісара ООН з прав людини, як мінімум
45 лікарень Донецької та Луганської областей зруйновані або пошкоджені, та ще багато
функціонують не повністю або перебувають в
неробочому стані.18 Під час чергової ескалації
конфлікту, зокрема, в Авдіївці у лютому 2017
року, зафіксовано, що медичні об’єкти продовжують зазнавати обстрілів, зберігається
загроза для життя та здоров’я персоналу й
цивільного населення.

18
Доклад о ситуации с правами человека в Украине 15 ноября 2014 г. [Электронный ресурс] // Управление Верховного комиссара ООН по
правам человека. – Режим доступа : http://www.un.org.ua/images/stories/OHCHR_seventh_report_Ukraine_-_RU.pdf.
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5.6. Забезпечити сторонами конфлікту дотримання недоторканості всіх
цивільних об’єктів охорони здоров’я.
5.7. Забезпечити ефективне розслідування випадків обстрілів медичних установ та притягнути винних
осіб до відповідальності.
5.8. Припинити практику застосування сторонами конфлікту зброї
невибіркової дії, яка не може бути
спрямована на конкретний об’єкт;
проводити ретельну фіксацію всіх випадків обстрілів цивільних об’єктів.
5.9. Забезпечити систематичний процес відновлення інфраструктури, т.ч
шляхом введення відповідної політики та програм, для забезпечення належного рівня доступу до медичної
допомоги.

6.

ОБМЕЖЕННЯ
СВОБОДИ
ПЕРЕСУВАННЯ
В МЕЖАХ
ДОНЕЦЬКОЇ
ТА ЛУГАНСЬКОЇ
ОБЛАСТЕЙ
ВНАСЛІДОК
КОНФЛІКТУ

6.1. Сьогодні процедура перетину лінії зіткнення19 є складнішою, ніж перетин державного кордону України. Додатково до документа,
який посвідчує особу та підтверджує громадянство, для перетину лінії зіткнення вимагається
заздалегідь оформлена перепустка.20 Процедура оформлення перепусток бюрократична,
недосконала та є джерелом корупції. Значна
частина проблем із перепустками виникає на
стадії їх пролонгації (оскільки строк дії такого
дозволу становить один рік). Водночас усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії зіткнення
обладнані системами прикордонного контролю, що дозволяє проводити перевірку осіб, які
мають намір перетнути лінію зіткнення.
6.2. Варто зауважити, що Україна не контролює
ділянку кордону з Росією в межах Донецької
та частково Луганської областей загальною
довжиною 408 км. Отже, будь-яка людина, яка
має паспорт, може проїхати з непідконтрольної території України на підконтрольну через
територію Росії без оформлення перепустки.
Варто зазначити, що дозвільної («перепускної») системи не було запроваджено для перетину адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією Криму.

6.3. З червня 2015 року Україна встановила
заборону на регулярне пасажирське сполу-

Пункт пропуску. Джерело: https://www.slovoidilo.ua/

чення через лінію зіткнення. Така заборона
найбільше вплинула на незахищені верстви
населення. Вони не мають власного транспорту та вимушені користуватися послугами
перевізників, що спекулюють на цих перевезеннях. Не маючи інших варіантів для перетину лінії зіткнення, представники незахищених
верств населення вимушені погоджуватися
на невигідні умови перевізників. Разом з тим,
пасажири та перевізники, а також правозахисники наполягають на тому, щоб автобусні
та залізничні перевезення через лінію зіткнення здійснювалися офіційно.

19
Лінія зіткнення – умовне розмежування території Донецької та Луганської областей між територією, де розміщені населені пункти,
у яких органи державної влади України не здійснюють або здійснюють не у повному обсязі свої повноваження, та підконтрольними
територіями.

Тут – дозвіл на перетин лінії зіткнення, який видає Служба безпеки України особам для в’їзду чи виїзду з території, яка тимчасово
контролюється незаконними збройними формуваннями.
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6.4. Недостатня кількість транспортних
коридорів через лінію зіткнення є серйозним викликом для забезпечення свободи
пересування. Особливо це стосується Луганської області, де функціонує лише один
транспортний коридор у Станиці Луганській. Здійснення переходу можливе лише
пішки через зруйнований міст над річкою
Сіверський Донець. Починаючи з осені 2015
року, сторони ведуть регулярні переговори
стосовно відновлення роботи транспортного коридору «Золоте – Первомайськ». Кілька разів анонсувалося відновлення цього
коридору.

З контрольованої Україною території КПВВ
«Золоте» повністю обладнаний та готовий
до роботи, проте незаконні збройні формування безпідставно блокують проїзд людей
через Первомайськ.
6.5. Проїзд до населених пунктів «сірої зони»21 часто супроводжується безпідставними
вимогами військових надати перепустку, яка
видається для перетину лінії зіткнення або
довідки внутрішньо переміщеної особи. Також на деяких блокпостах проїзд можливий
лише за списком, який затверджений місцевою адміністрацією.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
6.6. Скасувати дозвільну систему для перетину лінії зіткнення у межах Донецької та
Луганської областей і запровадити процедуру паспортного контролю, аналогічну
процедурі контролю при перетині державного кордону.
6.7. Відновити регулярне пасажирське сполучення (залізничне та автобусне) через
лінію зіткнення.

Черги при перетині блокпостів.
Джерело: http://restoring-donbass.com/

Сіра зона – територія, прилегла до лінії зіткнення у межах
Луганської та Донецької областей.
21
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6.8. Відновити роботу транспортного коридору через лінію зіткнення «Золоте –
Первомайськ» у Луганській області.
6.9. Скасувати обмеження для пересування мешканців населених пунктів, які
розташовані у «сірій зоні».

7.
ДОТРИМАННЯ
ПРАВА НА
СОЦІАЛЬНИЙ
ЗАХИСТ ОСІБ,
ЩО МЕШКАЮТЬ
НА ТИМЧАСОВО
НЕПІДКОНТРОЛЬНІЙ
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

На фото: Пенсіонери Донбасу.
Джерело: http://novostiua.org/

7.1. Право на соціальний захист є одним із
основних прав, які гарантуються нормами
міжнародного права і національним законодавством України. Внаслідок збройного
конфлікту на сході України з осені 2014 року
система соціального захисту населення на
окремих територіях Донецької та Луганської
областей стала фактично паралізована, а надходження коштів та їхній розподіл між отримувачами соціальних виплат та пенсій були
суттєво обмежені.
7.2. Нині мешканці територій, що контролюються незаконними збройними формуваннями, не мають доступу до системи соціального захисту України. Як наслідок, вони не
отримують жодної соціальної допомоги від
держави, так само як і не отримують пенсію.
Названі виплати можуть бути поновлені виключно у випадку, коли ці мешканці виїжджають на підконтрольну Україні територію
та реєструються як внутрішньо переміщені
особи. Ця система фактично примушує людей ставати переселенцями для того, щоб
мати можливість реалізувати гарантоване
Конституцією України право на соціальний
захист. Такий підхід суперечить Керівним
принципам ООН з питання переміщення
осіб всередині країни, які забороняють примус до переміщення.

7.3. При цьому, якщо мешканці територій,
що тимчасово підконтрольні незаконним
збройним формуванням, виїжджають та реєструються як переселенці для отримання,
наприклад, пенсійних виплат, ці особи та
факт їхнього проживання на підконтрольній
території підлягають ретельній перевірці з
боку держави. У разі встановлення того, що
ці особи не проживають за адресою своєї
реєстрації відповідно до довідки переселенця, або вони перетнули лінію розмежування
і не повернулися протягом встановленого
законом строку (за загальним правилом, цей
термін становить 60 діб), усі види виплат припиняються.
7.4. Окремо варто зауважити, що у разі, якщо
особа, яка має право на отримання пенсії, є
маломобільною та не може виїхати на підконтрольну Україні територію, то вона не
має жодних шансів на отримання належної їй
пенсії.
7.5. На тимчасово окупованій території
де-факто «влада» проводить виплати «пенсії»,
проте ці виплати не можуть вважатися такими, що є пенсійними, оскільки «ЛНР/ДНР» не
є державами, не гарантують ці виплати та не
мають відповідних зобов’язань перед громадянами України.
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Маломобільні особи пенсійного віку, які мешкають
на тимчасово окупованих територіях, фактично
позбавлені шансу отримати пенсійні виплати.
Джерело: http://informator.media/

РЕКОМЕНДАЦІЇ
7.6. Розробити спільно із представниками громадських організацій,
які опікуються правами осіб, що постраждали внаслідок конфлікту на
сході України, механізм виплати пенсії
мешканцям територій, що тимчасово
контролюються незаконними збройними формуваннями.
7.7. Залучити представників міжнародних гуманітарних організацій для
забезпечення виплати пенсії маломобільним особам пенсійного віку, які
постійно проживають на тимчасово
непідконтрольній території України.
20

8.

ВПЛИВ ВІЙНИ
НА СТАН
ДОТРИМАННЯ
СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ
ПРАВ МЕШКАНЦІВ
ШАХТАРСЬКИХ
МІСТ І СЕЛИЩ У
ЗОНІ ЗБРОЙНОГО
КОНФЛІКТУ

8.1. Вже довгі роки значна кількість шахтарських міст і селищ Донбасу є депресивними.
Системне порушення соціальних та економічних прав призводить до зневіри населення та поширення негативних соціальних
явищ. Визріле в депресивних шахтарських
регіонах хронічне невдоволення бідністю та
низьким соціальним становищем вилилося у
ненависть жителів Донбасу до держави, підсилену російською пропагандою та вдало використану Російською Федерацією для дестабілізації ситуації в регіоні. Але війна лише
погіршила соціальне становище гірників та їх
сімей.
8.2. Загалом у вугільній промисловості України 2015 року працювало близько 121 тис.
осіб.22 Працівники, зайняті у цій сфері, найчастіше потерпають від порушення їх права
на працю. Передусім це проявляється у неможливості держави гарантувати безпечні
умови праці та своєчасну виплату заробітної
плати. З початком війни на сході України 2014
року 76 % шахт усіх форм власності опинилися на території, яка контролюється незаконними збройними формуваннями, що ще більше ускладнило ситуацію.23
За даними, розміщеними на офіційному сайті Державної служби
статистики України (http://www.ukrstat.gov.ua/).
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Лист Міністерства енергетики та вугільної промисловості
України від 20.10.2016 № 04/34-10974.

23

8.3. Через мораторій українського уряду
на проведення перевірок, недостатню забезпеченість засобами індивідуального
захисту, застаріле обладнання та особисту
недбалість керівників вуглевидобувних
підприємств не дотримуються навіть мінімальні стандарти щодо безпеки праці
гірників. 2016 року на шахтах України дер-

жавної форми власності зафіксовано 481 випадки травм гірників, 12 з них – смертельні.24
Станом на 01.02.2017 року державні вуглевидобувні підприємства України забезпечені саморятівниками25 лише на 60 %.26
8.4. Перманентним явищем у гірничій галузі
є наявність заборгованості з виплати заробітної плати. За повідомленням профспілкових діячів, станом на 01.12.2016 року розмір
заборгованості із виплати заробітної плати
складає близько 14,4 млн доларів США, що
майже дорівнює місячному фонду оплати
праці шахтарів державних вуглевидобувних
підприємств України (близько 14,8 млн доларів США).
8.5. Тоді як можливості працевлаштування
для жінок на шахтах обмежені,27 саме шахти
були та залишаються основним місцем роботи в монофункціональних громадах28 на Дон-

басі. Так виникає замкнене коло, яке штовхає
жінок залишатися вдома і відмовлятись від
саморозвитку і кар’єрного зростання, ставати залежними від чоловіків-шахтарів-годувальників. Економічна залежність жінки від
чоловіка збільшує вразливість до домашнього насильства.
8.6. Неспроможність держави забезпечувати трудові права (невчасна виплата зарплат,
відсутність засобів для підтримання належної
безпеки на державних шахтах, відсутність інвестицій у соціальний розвиток шахтарських
міст і селищ) пояснюється нестачею коштів у
державному бюджеті. Водночас державний
апарат продовжує ініціювати нововведення,
які сприяють подальшому розкраданню коштів із державного бюджету. Одним із таких
нововведень була затверджена методика
розрахунку цін на вугілля за формулою «Роттердам +».29 Згідно з цією формулою, ціна на

Operational information about industrial injuries on the official website of the Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine. – URL: http://mpe.
kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245171141&cat_id=202151.
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Саморятівники – засіб індивідуального захисту від токсичних продуктів горіння.
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Лист Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 03.03.2017 № 14.1-вих/40-17.

Це пояснюється частково забороною жінкам працювати на підземних роботах, а частково сформованими уявленнями про «жіночі»
та «чоловічі» спеціальності/професії та шахтарською субкультурою, що базувалася виключно на «маскулінності», героїзації
шахтарів.
27

Мале монофункціональне місто – мале місто, спеціалізацію праці економічно активного населення, в якому визначають
підприємства здебільшого однієї-двох профільних галузей економіки, що формують дохідну частину бюджету міста, забезпечують
функціонування соціальної інфраструктури та інших об’єктів життєзабезпечення населення.
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Шахтар

Постанова НКРЕКП «Про затвердження Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії» від 03.03.2016
№ 289.
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вугілля, видобутого в Україні (в тому числі
на окупованих територіях), стала розраховуватися так, ніби його везуть із Роттердама.
В результаті громадського тиску в липні 2016
уряд відмовився від формули «Роттердам +»30
але ціноутворення залишилося адміністративним та непрозорим.31 Крім цього, велика частина державних коштів втрачається
через «відмивання» незаконно видобутого
вугілля через державні шахти, підмішування
у «побутове»32 вугілля неякісного вугілля з
копанок та закупівлю старого обладнання за
ціною нового.

8.8. Шахти, що перебувають на тимчасово окупованій території, нині позбавлені
адекватного контролю за безпекою праці
гірників. За повідомленням деяких медіа,
шахтарів змушують маскувати виробничі
травми як побутові33. У зв’язку з припиненням роботи багатьох вуглевидобувних підприємств, на тимчасово окупованій території активізувався незаконний видобуток
вугілля. За словами екс-депутата Донецької
обласної ради, за останні роки кількість
місць незаконного видобутку збільшилась
приблизно втричі.34

8.7. Висока корумпованість галузі обмежує
можливості людей брати участь в економічній діяльності. Вона також є перешкодою для
прогресивної реалізації соціальних, економічних та культурних прав, реалізація яких
безпосередньо залежить від ресурсів держави.

8.9. З початком збройного конфлікту на Донбасі частина шахт опинилась безпосередньо
у зоні бойових дій, що також становить серйозно загрозу для безпеки людей. Внаслідок
обстрілів зафіксовані випадки обвалів на
шахтах, аварійного відключення електроенергії та, як наслідок, неможливості опера-

30

тивної евакуації шахтарів, задіяних у цей час
на підземних роботах. Так, наприклад, під
час обстрілу незаконними збройними формуваннями Торецька у серпні 2015 року було
знеструмлено три шахти: «ім. Дзержинського», «Північна» і «Торецька», тоді, коли 216
гірників перебували під землею.35
8.10. Державні шахти, які опинились під
контролем незаконних збройних формувань, позбавлені дотацій з українського
бюджету, а отже переведені на повне самозабезпечення. Загальний розмір заборгованості з виплати заробітної плати на непідконтрольній українському уряду території
встановити не вдалося. Тривалість невиплати заборгованої заробітної плати на різних
підприємствах, що контролюються «ДНР/
ЛНР» може коливатись від двох місяців (на
шахтах ім. Войкова та ім. Володарського,
м. Довжанськ36) до 1,5 року (підприємства,

Міненерго переглянуло формулу формування цін на вугілля [Електронний ресурс] // Економічна правда. – Режим доступу : http://www.epravda.com.ua/news/2016/07/13/599002/.

Минэнергетики отошло от формулы ценообразования на уголь “Роттердам плюс”, - Насалик [Электронный ресус] // 112 Україна. – Режим доступа : http://112.ua/ekonomika/minenergetiki-otoshlo-ot-formuly-cenoobrazovaniya-na-ugol-roterdam-plyus-nasalik-371703.html.

31

Згідно із законом, нинішні та колишні працівники вугледобувних підприємств, які мають стаж не менше 10 років і проживають в будинках з пічним опаленням, мають право безкоштовно отримувати
вугілля для опалення власних будинків.
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На шахтах в «ЛНР» горняков заставляют «маскировать» производственные травмы [Электронный ресурс] // Інформатор. – Режим доступа : http://informator.media/archives/140873.

Вугілля із зони АТО: ЗМІ розповіли про нелегальну торгівлю паливом, яка збагачує ватажків “ДНР/ЛНР” [Електронний ресурс] // Інформаційне агентство «Уніан». – Режим доступу : https://economics.unian.
ua/energetics/1319015-vugillya-iz-zoni-ato-zmi-rozpovili-pro-nelegalnu-torgivlyu-palivom-yaka-zbagachue-vatajkiv-dnr-lnr.html.
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Бойовики накрили вогнем Дзержинськ: Місто знеструмлене, зруйновані будинки, є постраждалі [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Управління Національної поліції у Донецькій області. – Режим
доступу : https://dn.npu.gov.ua/uk/publish/article/211817.
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В «ЛНР» шахтерам месяцами не платят зарплату и обещают уволить травмы [Электронный ресурс] // ДонПресс. – Режим доступа : https://donpress.com/news/16-12-2016-v-lnr-shahteram-mesyacamine-platyat-zarplatu-i-obeshchayut-uvolit.
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що входять до об’єднань «Донбасантрацит» і
«Луганськвугілля»37).
8.11. На території Донецької та Луганської
областей, непідконтрольній урядові України,
можливість гірникам відстояти свої права
виявляється ілюзорною через жорсткі обмеження свободи слова та свободи мирних зібрань, а також знищення незалежного профспілкового руху.
8.12. Майже одночасно в обох самопроголошених республіках почалася кампанія
зі знищення незалежних профспілок, під
час якої використовувалися два основні
методи: психологічний тиск керівників вугільних підприємств на профспілкових лідерів та/або залучення «силових структур»
самопроголошених республік до ліквідації
незалежних профспілок. У медіа повідомлялося, що 13.01.2016 року гірники шахти
«Холодна балка» (м. Макіївка, Донецька область) організували мітинг проти невиплати заробітної плати. Всіх учасників мітингу,
а це загалом близько 120 осіб (за іншими
даними – 132 особи), звільнили з роботи, а

щодо організаторів цієї акції самопроголошена влада порушила «кримінальні справи» .38
8.13. Самопроголошені республіки використовують профспілковий рух як своєрідний спосіб легітимізації своєї влади. Для продовження свого функціонування профспілки
та об’єднання профспілок на території «ЛНР/
ДНР» повинні були переоформити свої документи відповідно до вимог «законодавства»
самопроголошених республік, що дало змогу
відсіяти незалежні профспілки та сформувати
вертикальну систему профспілок, повністю
підконтрольну «владі».
8.14. Стаття 170 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність
за перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій та громадських організацій. У 2014–2016 роках за
цією статтею було зареєстровано п’ять проваджень у Донецькій області та вісім проваджень у Луганській області. Водночас жодне
з кримінальних проваджень не було спрямовано до суду.39
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Багалика А. Шахтерам в «ДНР» и «ЛНР» платят только на «витринных» предприятиях, – Лисянский травмы [Электронный ресурс]
/ А. Багалика, М. Кукін // Громадське радіо. – Режим доступу : https://hromadskeradio.org/ru/programs/kyiv-donbas/shahteram-v-dnr-i-lnrplatyat-tolko-na-vitrinnyh-predpriyatiyah-lisyanskiy.
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Если требуешь зарплату, значит ты саботажник и предатель: террористы «ДНР» начали репрессии против бастующих шахтеров
[Электронный ресурс] // Діалог. – Режим доступа : http://www.dialog.ua/news/76544_1452982506.
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Лист Генеральної прокуратури України від 13.03.2017 № 19/4-405вих-17.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
8.15. Розробити та впровадити програму реформування вугільної галузі
в Україні для прискорення вирішення
соціально-економічних проблем шахтарських міст та селищ.
8.16. Забезпечити проведення ефективних розслідувань і притягнення до
відповідальності учасників корупційних схем у вугільній галузі.
8.17. Забезпечити прозоре та ефективне державне регулювання процесу встановлення цін на вугілля.
8.18. Забезпечити проведення розслідувань та документування фактів
перешкоджання діяльності профспілкових організацій на території Донецької та Луганської областей, що контролюється незаконними збройними
формуваннями.
8.19. Ліквідувати заборгованість із виплати заробітної плати працівникам
вугільних підприємств.
8.20. Посилити контроль за дотриманням норм безпеки праці на підприємствах вугільної промисловості.
8.21. Підвищити забезпеченість засобами індивідуального захисту на підприємствах вуглевидобувної промисловості до 100 %.
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