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«ОКОПНАЯ ВОЙНА» ИЛИ КУДА ДЕ ЛАСЬ ВОИНСКАЯ
ДИСЦИПЛИНА...
Яна Смелянская

Город Золотое, который является крайней точкой территории, контролируемой
правительством Украины, по линии Лисичанск-Первомайск, на протяжении последних трех лет практически не сходит с ТОП-новостей украинских СМИ.
По количеству разрушений в результате обстрелов и жертв среди гражданского
населения Золотое может «соперничать» лишь с Авдеевкой и Красногоровкой.
Сообщения о ранениях гражданских лиц в результате обстрелов, а также вследствие подрыва на растяжках, минах появлялись в СМИ почти каждую неделю.
С того момента, когда поселок Шахта Родина (Золотое-4) стал доступным правозащитникам, а соответственно вышел из пределов т.н.«серой зоны», жители поселка много рассказали о существовании систематических проблем, связанных с
тем, что противоборствующие стороны (в том числе и военнослужащие Вооруженных сил Украины) подвергают жизни проживающих в поселке людей необоснованной опасности.
16 июля 2017 года наша мониторинговая группа приехала в Золотое-4 наутро
после обстрела жилого квартала. На этот раз обстрелу подверглась улица Партизанская. Снаряды попали в пятиэтажный жилой дом. Ранее пятиэтажка уже подвергалась обстрелам, в результате один подъезд был поврежден настолько, что
жить в нем стало невозможно. В двух других подъездах, не смотря на систематические обстрелы, гражданские люди продолжали жить.
В этом видео жители рассказывают о подробностях обстрела их улицы 15 июля,
а также обращаются ко всем ведомствам и структурам, ответственным за ведение
АТО.
После обращения жителей Золотого-4 к руководству страны и военным структурам ситуация не изменилась. Военные продолжают жить в одном из подъездов дома.
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Ситуация усугубилась 7 августа 2017 года.
Татьяна* живет в доме по ул.Партизанская в городе Золотое-4. В этот день она
вместе с супругом вернулась из отпуска. Возмущение супружеской пары достигло
предела, когда люди в военной форме не пустили семью в подъезд, где находится
их квартира.
На вопросы семьи о причинах отказа в доступе к своему жилью, военные ответили, что теперь это военный объект, подвал заминирован и жильцам тут делать
нечего. Далее Татьяна и ее муж были вынуждены две ночи с 7 по 10 августа провести в сарае около собственного дома.
Потерпевшие о действиях военных сообщили в военную прокуратуру, ВСП и другие ведомственные структуры. Представители ВСП явились на место событий в тот
же день. Однако, они сочли действия военнослужащих законными и обоснованными.
По состоянию на сегоднящний день сотрудники Харьковской правозащитной
группы сообщили о данном факте в пресс-службу СММ ОБСЕ. Также в Главную военную прокуратуру Украины было направлено сообщение о преступлении.
Коментарий юриста ХПГ Федора Данильченко: «Данные деяния военных подпадают под квалификацию состава преступления «Насилие над населением в районе военных действий» (ст. 433 УК Украины). Привлечение к ответственности виновных лиц — компетенция военной прокуратуры Украины. К сожалению, случаи
захвата гражданских объектов противоборствующими сторонами не единичны, но
далеко не все они получают надлежащее расследование. Надеемся, данная ситуация будет отличной от большинства других».

СИТУА ЦІЯ В ЗОНІ ПР ОВЕДЕННЯ АТО:
ОБ С ТРІЛИ, ЖЕР ТВИ СЕРЕД ЦИВІЛЬНОГО НАСЕ ЛЕННЯ.
СЕРПЕНЬ 2017 Р ОКУ
медіа група ХПГ

1 серпня
Два місяці тому, внаслідок обстрілів в районі населеного пункту Кримське було
пошкоджено газопровід, який забезпечував газом місцевих жителів Тошківської та
Нижненської селищних рад.
1 серпня, голова райдержадміністрації Сергій Шакун виїхав на місце, щоб повідомити Нижненську громаду, що Кабінет Міністрів України підтримав рішення комісії Луганської облдержадміністрації про будівництво нової гілки газопроводу, яка
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йтиме з Мирнодолинської селищної ради та забезпечить у повному обсязі всіх абонентів цією послугою.

*1-го серпня близько 22.00 під обстріл потрапили житлові квартали селища Майорське. Внаслідок обстрілу було пробито дах та посічено осколками стіни
житлового будинку по вулиці Майорській. В цей час 52-річний господар знаходився
разом з дітьми 2000 та 2007 років народження в іншій кімнаті. Це врятувало родину. Ніхто з господарів оселі не постраждав.

*1 серпня в населених пунктах Жованка та Бахмутка нарешті з’явилося
світло, якого в селах не було внаслідок обстрілів 401 день.
*Слов’янські поліцейські встановили місцезнаходження зниклого хлопця на блокпосту «ДНР».
Близько двох тижнів тому 56-річна жителька Слов’янського району звернулася
до поліцейських з проханням розшукати її сина. «Мене перевіряють» — це останнє
смс — повідомлення, яке отримала мати.
Поліцейські встановили, що 32 — річний хлопець з 2012 року працював на залізничному вокзалі в Ясинуватій. Після захоплення території бойовиками він деякий час там пропрацював, а згодом вирішив повернутися до батьків в Слов’янський
район. Особисті речі він перевозив частками. Так, в середині червня він в черговий
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раз поїхав на окуповану територію за речами і під час перетину «поста ДНР» зв’язок з ним обірвався.
Оперативники встановили, що хлопця зняли з автобусу поблизу населеного
пункту Майорськ і відвезли в Горлівку, де утримували його в будівлі так званої
«МГБ». Через два тижні заручника випустили, правоохоронці забрали його з «нульовки».
3 серпня
*Станиця Луганська відновлюється.
Завдяки Норвезькому фонду у справах біженців (NRC) мешканці вулиць 1 Травня, Лебединського, Барбашова у Станиці Луганській відновлюють свої дома, які
зазнали найбільших руйнувань під час обстрілів.

*У районі с. Новоалександрівка Попаснянського району під час обстрілу поранення отримав 70-річний чоловік.
7 серпня
*Співробітниками управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон проведення АТО «Фантом» Головного управління ДФС у Луганській області
на шляху до незаконної переправи через річку Сіверський Донець, що між селами
Лопаскине та Трьохізбенка, затримано двох жителів Трьохізбенки. На автомобілях
вони намагалися переправити до непідконтрольного українській владі м. Слов’яносербська 1,1 тонни солодкого та гіркого перця.
*За зверненням Голови Донецької облдержадміністрації та військово-цивільної
адміністрації м. Авдіївка, з метою мінімізації наслідків обстрілів, які стались в м. Авдіївка навесні, з 4 серпня рятувальники проводять відновлювальні роботи у двох
п’ятиповерхівках по вул. Гагаріна та Молодіжній.

*В результате обстрела поселка Новоалексадровка, вблизи оккупированного
Первомайска, осколочные ранения получил местный житель.
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8 серпня
Під час свого чергового візиту на Донбас перший заступник Голови СММ ОБСЄ
в Україні Александр Хуг зазначив, що для переміщення людей та автомобілів через лінію зіткнення на Луганському напрямку необхідно відкрити повноцінний контрольний пункт в’їзду-виїзду.
Українська сторона СЦКК неодноразово зверталася до російської сторони СЦКК
щодо сприяння у відкритті КПВВ «Золоте», але і досі, будь-яка реакція керівництва
ОРЛО на ці звернення відсутня.
9 серпня
*9 серпня, до Попаснянського відділу поліції надійшло повідомлення про те,
що госпіталізовано цивільну особу, чоловіка з діагнозом вогнепальне поранення
правої голені, спричинене невідомою особою та жінку з тілесними ушкодженнями у
вигляді вогнепальних поранень, яка померла у лікарні від отриманих ушкоджень.
Під час проведення першочергових слідчих дій співробітники Попаснянського
відділу поліції встановили, що вночі, 8 серпня жінка за місцем свого мешкання
(с.Троїцьке) святкувала день народження. Власник будинку, 29-річний чоловік потерпілої, запросив на свято військовослужбовців, де вони разом вживали спиртні
напої.
Пізніше, під час вживання спиртних напоїв між одним з військовослужбовців та родиною потерпілих, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин виникла суперечка, яка згодом переросла в бійку. Конфлікт перейшов за
межі подвір’я, де один з гостей зробив декілька пострілів з автомату, внаслідок чого
було поранено жінку та її чоловіка.
Під час проведення огляду місця події поліцейські виявили та вилучили гільзи
патронів калібру 5,45 мм.
10 серпня
*Проведено ремонт трьохізбенської школи, яка у лютому 2017 року постраждала від прямого попадання снаряду.
Зараз там проведено ремонт стіни, укріплено споруду та замінено вікна.

*Представники СММ ОБСЄ обговорили з обласною владою проект відновлення енергопостачання у селі Лобачеве.
На зустрічі з представниками СММ ОБСЄ заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій Клименко повідомив, що найближчим часом за обласні кошти
буде розпочато проект з відновлення енергопостачання у селі Лобачеве.
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Цей проект передбачає прокладання електричного дроту під землею, що значно скоротить термін будівництва. Також планується впровадження проекту щодо
відновлення газопостачання у смт Мирна Долина, смт Тошківка та селі Кримське.
11 серпня
*У місті Попасна Луганської області закрили одну з місцевих шкіл. Про
це йдеться в звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 4 серпня 2017 року.
Уточнюючи повідомлення про закриття школи у Попасній, команда Місії відвідала згадану школу, розташовану в житловому районі приблизно за 30 м від найближчого будинку, де спостерігачі побачили 30–35 військовослужбовців Збройних
сил України (деякі були озброєні), а також кілька військових вантажівок і кран на
шасі цивільної вантажівки, що використовувалися для проведення будівельних робіт на подвір’ї школи.
Військовослужбовці Збройних сил України встановлювали поруч із будівлею
школи знак із написом «Входу немає — доступ заборонено»
Директор школи повідомив членам патруля СММ, що тиждень тому військово-цивільна адміністрація Попасної поінформувала його про заплановане закриття школи з огляду на зменшення кількості учнів. За його словами, до початку конфлікту в
школі навчалося 110 учнів, а наразі їх залишилося 59.
*Вночі до реанімаційного відділення Лисичанської міської лікарні з міновибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовано 30-річного
мешканця м. Гірськ, який був травмований в результаті спроби розібрати гранату.

12 серпня
*Під час обстрілу селища Новолуганське під вогонь потрапили житлові квартали населеного пункту. Внаслідок обстрілу в житловому будинку по провулку Пушкіна було пошкоджено газову трубу та опору лінії електропередач, вибито шибки, посічено осколками стіни, веранду та паркан. Ніхто з мешканців оселі не постраждав.
В сусідньому будинку по провулку Пушкіна осколками посічено стіни та паркан.
*В с.Луганське на вибуховому пристрої підірвався трактор. Внаслідок вибуху водій 1954 року народження отримав поранення.
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13 серпня
*Під обстріл потрапили житлові квартали Мар’їнки. Внаслідок влучання одної з
мін, пошкоджено дах та посічено стіни присадибної будівлі біля житлового будинку
по вулиці Шевченка. Серед місцевих мешканців постраждалих немає.
14 cерпня
*Під час обстрілу в районі Мар’їнки, під вогонь потрапили житлові квартали по
вулиці Прокоф’єва.
*В ході зустрічі між представниками Бахмутської райдержадміністрації, місцевими аграріями, керівництвом штабу АТО та офіцерами групи ЦВС «Бахмут». Розглядалось питання стосовно проведення робіт з розмінування полів Бахмутського
району, які можуть використовуватись для ведення сільськогосподарської діяльності.
*У с. Широке 15-річний хлопець намагався розібрати патрон. Внаслідок
вибуху парубок госпіталізований до лікарні з мінно-вибуховими травмами та ампутацією пальців.

*Після обстрілу с.Опитне загорілася суха трава навколо селища. Вночі вогонь
перекинувся на будинки. До ранку вже горіло 6 будинків. Пожежна техніка приїхала тільки о 13:00 (це перший їхній приїзд за 3 роки). О 20:00 запалало ще 3
будинки. За добу в селищі згоріли 10 домоволодінь (3 — по вул. Дружби і 7 — по
вул. Перемоги)
15 серпня
*У Верхньоторецькому згоріли 10 будинків внаслідок обстрілів.
Спеціалісти рятувальної служби виїхали у населений пункт, який знаходиться
на лінії розмежування, та врятували від вогню 2 будинки по вул. Першотравневій.
Інші 10 будівель згоріли.
17 серпня
*Бійці батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Луганськ-1» спільно зі співробітниками підрозділу «Фантом» ДФС України під час
спільного патрулювання між селами Лопаскіне та Трьохізбенка задокументували
факт намагання переправити на окуповану територію продукти харчування загальною вагою 500 кг.
Неподалік від Трьохізбенки на незаконній човниковій переправі на річці Сівєрський Донець правоохоронці виявили автомобіль «ВАЗ-2121» під керуванням
44-річного мешканця селища Трьохізбенка. Чоловік намагався незаконно пере—8—

правити на тимчасову непідконтрольну Україні територію до м. Слов’яносербськ
вершкове масло та сир.

*У Жованке в результаті обстрілу згоріли чотири приватних будинки і господарські споруди в двох дворах по вулиці Бадаєва.
18 серпня
*Автомобіль спостережної групи української сторони СЦКК було обстріляно вогнем снайпера з боку НЗФ ОРДО. Група прибула в Зайцеве для уточнення руйнувань
будівель, які сталися в результаті обстрілу накануні. Спостерігачі неушкодженими
покинули місце обстрілу.
*Через постійні обстріли в багатьох прифронтових селах і містечках не лише
знищена інфраструктура, алей відсутнє достатнє медичне забезпечення.
До військових медиків звернулась породілля у якій передчасно почались складні пологи. Керівник групи підполковник медичної служби Андрій Кострубський прийняв рішення приймати пологи на місці. Пологи виявились складними, адже під серцем жіночка носила трійню. Медики зробили все, щоб врятувати
життя жінки і її дітей.
*18 серпня 2014 року над районною державною адміністрацією Станиці Луганської знову замайорів ДЕРЖАВНИЙ ПРАПОР УКРАЇНИ. Підрозділи
збройних сил України, залучені до проведення АТО, звільнили районний центр —
Станицю Луганську від незаконних збройних формувань.
З нагоди свята на центральній площі Станиці Луганській відбувся мітинг до Дня
визволення Станиці Луганської від НЗФ.
Хвилиною мовчання вшанували пам’ять про усіх загиблих під час проведення
АТО.

*На Луганщині на дні озера знайшли арсенал боєприпасів
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19 серпня
*В с. Тепле 13-річний підліток намагався розібрати патрон від крупнокаліберного кулемету. Внаслідок вибуху хлопчик отримав тяжкі поранення та був
госпіталізований до лікарні з мінно-вибуховими травмами живота та ампутацією
верхніх кінцівок.
Співробітниками слідчо-оперативної групи та вибухотехніками, які виїхали на
місце події, встановлено, що підліток отримав тілесні ушкодження від вибуху крупнокаліберного патрону, який він намагався розібрати у себе на подвір’ї
*Під обстріл потрапили будинки мирних мешканців у селищі Зайцеве. Внаслідок влучання запалювальних боєприпасів виникла пожежа в житлових будинках
і господарських будівлях по вулицях Федорова та Вернадського, які розташовані
поблизу лінії розмежування. Будинки та майно згоріли вщент. Ніхто з місцевих
мешканців не постраждав.
20 серпня
*Учасника незаконних збройних формуваннях виявили поліцейські на автовокзалі Волновахи під час перевірки. У 2015 році двічі засуджений чоловік приєднався
до терористів заради грошей. Обстрілював мирних мешканців, а коли і його товариші почали гинути, втік.
*Під обстріл потрапили житлові квартали
Мар’їнки. Пошкоджено дві господарчі будівлі по вулиці Героїв Чорнобиля. В будівлях
осколками посічено стіни, пошкоджено дахи.
Близько 21.00 внаслідок обстрілу пошкоджені шибки вікон будівлі школи №2 по вулиці Дружби.
21 серпня
*Під час обстрілу селища Зайцеве, під
вогонь потрапили будинки місцевих мешканців населеного пункту.
Внаслідок влучання запалювальних боєприпасів виникла пожежа в декількох житлових будинках по вулицях Попова, Вернадського, Мануїльського, Арсеньєва та провулку Арсеньєва. Будинки та майно згоріли
вщент. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав.
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22 серпня
*Вночі 22 серпня під обстріл потрапили житлові
квартали Красногорівки.
Внаслідок влучання запалювальних боєприпасів
виникла пожежа в житлових будинках і господарських будівлях по вулиці 1-го Травня.
*Відбулося відкриття134-метрової радіотелевізійної станції, розташованої неподалік села
Бахмутівка Новоайдарського району.
*Внаслідок обстрілів у Станично-Луганському районі сталося загоряння лісу. Унаслідок обстрілів району на території Малинівського лісництва
сталося загоряння лісу. Площа пожежі складає приблизно 30 га.
*Біля КПВВ «Новотроїцьке» в районі Березового на розтяжці підірвалися місцеві мешканці 1966 року народження і 1956 року.
Встановлено, що мешканці окупованих Донецька
та Харцизьска рухалися на автомобілі у напрямку
Маріуполя. Біля села Березового, на лінії розмежування, зупинилися, зійшли з дороги в лісосмугу, де підірвалися на розтяжці.
*З початку року, натрапивши на вибуховий пристрій, постраждали 6 людей, з
них один чоловік загинув. Крім того, 6 разів на міну наїжджав трактор.
Поліція Донеччини закликає громадян бути обережними у районах поблизу лінії
розмежування, не сходити з автошляху, не виходити до лісосмуг, полів та водойм.

ПОВІДОМЛЕННЯ С ММ ОБ СЄ ЩОДО ЖЕР ТВ СЕРЕД
ЦИВІЛЬНОГО НАСЕ ЛЕННЯ ТА ПОШКОДЖЕННЯ У
ЖИТЛОВИХ РА ЙОНАХ В СЕРПНІ 2017 Р ОКУ
медіа група ХПГ

2 серпня
У підконтрольному урядові Сопиному команда СММ бачила групу з 40–50 жителів (різних вікових категорій, понад половину з яких складали жінки), що запекло сперечалися з 10 військовослужбовцями Збройних сил України. За словами
місцевих мешканців, вони були обурені тим, що військовослужбовці споруджували
бліндаж у межах села. Спостерігачі побачили свіжий бліндаж (2 м завглибшки) на
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відстані приблизно 20 м від найближчого будинку. Після того, як військовослужбовці залишили цей район, члени патруля Місії бачили, як кілька місцевих жителів
засипали бліндаж, скориставшись лопатами.
3 серпня
Повідомлення про жертву серед цивільного населення:
Житель села (74 роки) Новоолександрівка (65 км на захід від Луганська) повідомив про те, що коли 3 серпня близько 09:25 він ішов у східній частині Новоолександрівки, він побачив спалах, від якого загорівся паркан неподалік. За його словами, він отримав поранення верхньої частини лівої руки і тулуба від осколків або
фрагментів, що зрикошетили. Чоловік додав, що його рани очистили та перев’язали на позиції Збройних сил України, розташованій приблизно за 200 м звідси.
4 серпня
Зафіксовано 3 свіжі місця вогневого ураження у підконтрольному
«ЛНР» смт Слов’яносербськ (28 км на північний захід від Луганська) На північній стіні будинку на вул. Кірова, 65а, виявлено невелику пробоїну, а на вул. Кірова, 67, — невелику вирву на задньому дворі за 2 м на північ від будинку. На вул.
Леніна, 2, виявлено невелику пробоїну на північному боці даху будинку. За оцінками, усі 3 місця вогневого ураження були спричинені влученням малокаліберних
снарядів, випущених із північного напрямку. За словами мешканців цих будинків,
вони чули шиплячі звуки увечері 3 серпня.
Уточнюючи повідомлення про закриття школи у Попасній, команда Місії
відвідала школу, розташовану в житловому районі приблизно за 30 м від найближчого будинку, де спостерігачі побачили 30–35 військовослужбовців Збройних сил
України (деякі були озброєні), а також кілька військових вантажівок і кран на шасі
цивільної вантажівки, що використовувалися для проведення будівельних робіт на
подвір’ї школи. Військовослужбовці Збройних сил України встановлювали поруч із
будівлею школи знак із написом «Входу немає — доступ заборонено» українською
мовою. Директор школи повідомив членам патруля СММ, що тиждень тому військово-цивільна адміністрація Попасної поінформувала його про заплановане закриття
школи з огляду на зменшення кількості учнів. За його словами, до початку конфлікту в школі навчалося 110 учнів, а наразі їх залишилося 59.
6 серпня
Повідомлення про жертву серед цивільного населення:
До лікарні ім. Калініна в Донецьку доправлено 57-річного чоловіка із мікрорайону Трудівські в Петровському районі Донецька (15 км на південний захід від центру
міста). Чоловік повідомив, що 4 серпня він отримав поранення від вибуху. За його
словами, коли він разом зі своєю дружиною під’їжджав на моторолері до блокпосту
в Петровському районі, він побачив вибух, що стався приблизно за 100 м віддалік.
Він сказав, що вибуховою хвилею його збило з моторолера і він впав, знепритомнівши. За його словами, дружина не постраждала. Медпрацівники лікарні ім. Калініна повідомили, що в чоловіка переламані 5–6 ребер.
СММ спостерігала за ситуацією, в якій опинилися цивільні особи, що проживають поблизу лінії зіткнення. Жителі в підконтрольному «ДНР» с. Саханка (24 км на
північний схід від Маріуполя) повідомили спостерігачам, що кілька членів «ДНР»
заселилися в нежилі будинки у селі попри заперечення з боку сусідів. Кілька жителів розповіли спостерігачам, що вони бачили танки і чули з боку села вогневу
активність. Спостерігачі бачили приблизно 10 чоловіків у формі військового типу,
двоє з яких були озброєні. Поки спостерігачі перебувала в селі, вони випадково почули, як члени «ДНР» говорили жителям не спілкуватися з командою Місії. Озброєні члени «ДНР» підійшли до спостерігачів і попросили показати посвідчення особи
і план патрулювання. На відмову спостерігачів зробити це члени «ДНР» сказали,
що патрулю СММ не дозволять продовжити пересування. Через 10 хвилин члени
«ДНР» сказали спостерігачам поїхати звідти.
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7 серпня
Повідомлення про жертви серед цивільного населення:
У лікарні в підконтрольному урядові м. Курахове (40 км на захід від Донецька),
медпрацівники повідомили, що 6 серпня одразу після опівночі до них доправили
чоловіка з осколковими пораненнями обох ніг, верхньої частини тіла і легень. За
їхніми словами, чоловік і досі перебуває у реанімаційному відділенні. За інформацією співробітників лікарні, тіла 3 осіб (двох чоловіків і однієї жінки), які, за повідомленнями, загинули внаслідок того самого інциденту, було доправлено до моргу в
підконтрольному урядові м. Красногорівка (21 км на захід від Донецька). Медпрацівники лікарні в Красногорівці повідомили, що до моргу їхньої лікарні доправили
тіла трьох осіб, але пізніше їх передали родичам для поховання. Співробітник Курахівської поліції повідомив, що інцидент стався вночі 5 серпня в підконтрольному
урядові с-щі Дачне (47 км на захід від Донецька), коли поранений чоловік висмикнув запобіжник ручної гранати, яка вибухнула в його руці, внаслідок чого він зазнав поранень, а інші 3 особи загинули. За словами співробітника поліції, інцидент
стався на вул. Південній, 38, у Дачному.
Повідомлення про обстріли:
В підконтрольному «ДНР» с. Запорожець (71 км на південь від Донецька). На вул.
Степовій, 5, виявлено пробоїну (діаметром 10 см) у паркані з північного боку, а також у вікні (діаметром 4 см) на стіні будинку також із північного боку. За оцінками,
обидві пробоїни утворилися недавно від влучення осколків від снаряда озброєння
невстановленого типу. Мешканці будинку (подружжя середнього віку) розповіли,
що 6 серпня, о 13:00, вони почули вибух і тому змушені були укритися в підвалі
свого будинку разом із їхньою дочкою і двома онуками.
На вул. Степовій, 8, був обвалений цегляний сарай, розташований за 8 м на
південний захід від будинку. На подвір’ї і серед уламків стін сараю були осколки
снарядів і фрагменти мідних кілець. Руйнування було спричинене розривом артилерійського снаряда калібру 152 мм, проте напрямок вогню встановити не вдалося.
Власники будинку (подружжя середнього віку) розповіли про те, що на той момент
дружина перебувала всередині, а чоловік — біля будинку, коли він почув вибухи й
укрився за будинком, на відстані менш ніж 10 м від зруйнованої споруди.
У м’якому ґрунті зафіксовано свіжу, засипану уламками вирву (діаметром 2 м і
завглибшки 1,5 м) на подвір’ї між будинком на вул. Садовій, 26, і сусіднім нежилим
будинком на вул. Садовій, 24. Були 2 пробоїни (кожна діаметром 1,5 м) і подряпини
від осколків на двох стінах із північного боку: одну на будинку № 26, а другу на
стіні цегляного сараю на території сусіднього подвір’я. На основному будинку на
вул. Садовій, 24, вікна і віконні рами з північного боку були розбиті. Вирва і всі пошкодження були спричинені розривом артилерійського снаряда (невстановленого
калібру), випущеного із південно-західного напрямку, а обидві пробоїни і розбиті
вікна є наслідком влучення осколків. У телефонній розмові власник будинку повідомив про те, що в тому будинку мешкає його син, але на момент інциденту його
не було вдома.
На вул. Миру, 23а, зафіксовано свіжу вирву в полі за 25 м на південь від будинку, а також невелику пробоїну в металевому профнастілі з південного боку даху
сараю, розташованого на подвір’ї будинку.
7 серпня Місія уточнювала повідомлення про пожежу в с. Новоолександрівка (65 км на захід від Луганська). Перебуваючи в підконтрольному «ЛНР»
с. Калинове-Борщувате (61 км на захід від Луганська) приблизно о 10:00 з боку
Новоолександрівки спостерігачі бачили дим, який поширився приблизно на 2 км.
Спостерігачі поговорили по телефону із жителем Новоолександрівки, який повідомив, що 5 жителів намагаються погасити пожежу, використовуючи відра з водою.
У період між 11:00 і 17:00 з обох боків лінії зіткнення СММ здійснювала коорди— 13 —

націю і сприяла відправленню однієї пожежної машини з шістьма пожежникам з
підконтрольних урядові районів, яку супроводжували українські офіцери при СЦКК
від підконтрольного урядові блокпоста на схід від м. Попасна (69 км на захід від
Луганська) до Новоолександрівки. Близько 17:30 пожежна бригада повернулася
до того самого блокпосту в Попасній і повідомила команді Місії, що пожежу в селі
вдалося загасити.
8 серпня
Повідомлення про жертви серед цивільного населення:
Вибух, що стався в прикордонному районі неподалік підконтрольного «ЛНР» м.
Вознесенівка (кол. Червонопартизанськ, 65 км на південний схід від Луганська)
2 серпня. 2 чоловіки повідомили, що коли вони підняли кам’яну плиту, яка була
частиною нового пам’ятника у Вознесенівці, стався вибух, внаслідок якого поранень зазнали загалом 5 осіб, включно з ними. Медпрацівники обласної лікарні в
підконтрольному «ЛНР» м. Довжанськ (кол. Свердловськ, 60 км на південний схід
від Луганська) повідомили, що 2 серпня до лікарні доправлено 5 чоловіків. За словами медпрацівників, четверо з них мали легкі поранення і їх виписали того ж дня.
Однак, за словами медпрацівників, один із постраждалих мав серйозніші поранення і йому зроблено операцію. За словами лікарів, внаслідок вибуху чоловік отримав
поранення черевної порожнини.
У підконтрольному урядові с. Новоселівка Друга (23 км на північ від Донецька)
спостерігачі бачили, що військовослужбовці Збройних сил України зайняли щонайменше 3 житлові будинки в різних частинах села. Стіни будинків були укріплені
мішками з піском, а вікна закриті маскувальними сітками. Спостерігачі також побачили в різних частинах села 2–3 військові транспортні засоби (не броньовані).
13 серпня
Повідомлення про жертву серед цивільного населення:
В підконтрольному «ДНР» м. Докучаєвськ (30 км на південний захід від Донецька). 11 серпня в міській лікарні медпрацівники повідомили, що чоловік (66 років) зачепив міну-пастку і помер на місці від втрати крові. Вони додали, що його
тіло було доправлено до лікарні для патологоанатомічного дослідження. Наступного дня в Докучаєвську патруль СММ відвідав помешкання на вул. Польовій, 3, де
проживав загиблий чоловік. П’ять мешканців будинку (три чоловіки віком 50–60
років і дві жінки віком 40–50 років) разом повідомили, що члени його родини на той
момент були на похороні, додавши, що інцидент стався вранці 10 серпня в районі
між Докучаєвськом і підконтрольним «ДНР» с-щем Ясне (30 км на південний захід
від Донецька). Вони сказали, що тіло загиблого чоловіка знайшов його син під час
пошуків. Мешканці будинку додали, що син зауважив, що найімовірніше його батько зачепив міну-пастку. За їхніми словами, попри близьке розташування району,
де стався інцидент, до лінії зіткнення сюди часто навідуються місцеві жителі. Член
«ДНР» повідомив спостерігачам про те, що цей чоловік підірвався на гранаті, зачепивши приєднану до неї розтяжку, але додаткову інформацію він не зможе надати
без дозволу інших членів «ДНР»*. Офіцери Російської Федерації при СЦКК повідомили СММ, що чоловік зачепив міну-пастку, коли йшов на відстані 300–400 м від лінії
зіткнення, а також показали співробітниками Місії листа, який, за їхніми словами,
підтверджував факт смерті чоловіка 10 серпня.
13 серпня, коли команда Місії здійснювала патрулювання безпосередньо біля
південного краю зруйнованої частини пішохідного моста, розташованого на південь
від підконтрольного урядові смт Станиця Луганська (16 км на північний схід від
Луганська), поряд із передовою позицією «ЛНР» у межах ділянки розведення сил
і засобів, до спостерігачів підійшов чоловік в одязі військового типу з автоматом
типу АК. Він зняв автомат із запобіжника і спрямував зброю в бік членів патруля,
перебуваючи приблизно за 3 метри від них. Озброєний чоловік автоматом показав
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спостерігачам, щоб вони йшли геть, називаючи їх «шпигунами» і погрожуючи вистрілити по них. Спостерігачі негайно повернулися до своїх броньованих автомобілів і поїхали з цього району. СММ поінформувала про цей інцидент Спільний центр
з контролю та координації (СЦКК) і звернулася до нього із запитом розібратися з
цим інцидентом. 14 серпня російський офіцер при СЦКК повідомив спостерігачам,
що вищезгаданого чоловіка було відсторонено від служби на позиції «ЛНР», розташованій на мосту в Станиці Луганській.
12 серпня спостерігачі знову зафіксували присутність збройних формувань в
житловому районі Ясного, де нещодавно члени патруля Місії зафіксували пошкодження житлових будинків. На південно-західному кінці вул. Леніна спостерігачі
бачили щонайменше 10 озброєних членів «ДНР». Коли троє з них наблизилися до
СММ, спостерігачі помітили, що двоє з чоловіків тримають автомати типу АК зі знятими запобіжниками (тобто автомати налаштовані на суцільний автоматичний вогонь), а ще один чоловік здійснював відеофіксацію їхнього спілкування з членами
патруля Місії. Один з двох чоловіків спитав у спостерігачів про мету їхнього візиту
і сказав, що йому не до вподоби присутність Місії в селищі. Спостерігачі вирішили,
що далі залишатися в селі небезпечно і залишили цей район*.
Спостерігачі уточнювали повідомлення про те, що в підконтрольному урядові с.
Катеринівка (64 км на захід від Луганська) внаслідок спричинених обстрілами пошкоджень були перебої з електропостачанням. 13 серпня три жительки (віком 40–70
років) разом повідомили СММ про те, що енергетична компанія зупинила електропостачання села рано-вранці 13 серпня через те, що від одного жителя надійшла
інформація про те, що енергорозподільчу систему села пошкоджено обстрілом, який
стався в ніч з 12 на 13 серпня. Потім патруль Місії відвідав енергетичну компанію в
підконтрольному урядові м. Гірське (63 км на захід від Луганська), співробітники якої
підтвердили відключення електропостачання і пояснили, що енергорозподільчу систему села буде відремонтовано. Водночас вони звернули увагу на те, що їм бракує
технічного персоналу для проведення ремонтних робіт в селі та сусідніх районах.
15 серпня
Повідомлення про жертви серед цивільного населення і спричинені обстрілами пошкодження цивільних об’єктів у житлових районах:
Головний лікар лікарні в підконтрольному урядові смт Станиця Луганська (16 км
на північний схід від Луганська) повідомив, що 14 серпня із підконтрольного урядові с-ща Широкий (38 км на північний схід від Луганська) до них доправили 15-річного хлопчика з пораненнями обличчя, шиї, черевної порожнини й обох рук. За
словами лікаря, хлопчик також втратив три пальці на правій руці і після надання
йому медичної допомоги перебуває у стабільному, але важкому стані. За словами
головного лікаря лікарні, хлопчик отримав поранення внаслідок того, що вибухнув
боєприпас, з яким він грався.
У підконтрольному «ДНР» с. Саханка (24 км на північний схід від Маріуполя)
виявлено свіжу вирву (завглибшки 20 см і діаметром 1 м) за 4 м на південний захід від будинку на вул. Конституції, 20. Вирва утворилася від розриву мінометної
міни (82 мм), випущеної із західного напрямку. На південній стіні будинку виявлено також осколкові пошкодження, а на західній стіні — 3 розбиті вікна. 65-річний
чоловік, який назвався мешканцем цього будинку, повідомив, що коли ввечері 14
серпня його сестра (віком 71 рік), яка також проживає в цьому будинку, намагалася пройти до будинку, щоб укритися там, у неї влучили осколки. Він додав, що вона
зазнала поранень обличчя, руки й попереку і наразі вона проходить лікування в
лікарні в підконтрольному «ДНР» м. Новоазовськ (40 км на схід від Маріуполя).
14 серпня виявлено кілька свіжих місць вогневого ураження в підконтрольному
«ЛНР» с-щі Голубівське (51 км на захід від Луганська). Зафіксовано 3 свіжі вирви,
виявлені відповідно за 15 м на північний захід, за 50 м на північно-північний схід і
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за 20 м на східно-північний схід від будинку на вул. Донецькій, 16. Приблизно за 80
м на південний схід від другої вирви, на вул. Донецькій, 6, виявлено пошкодження
частини даху зі східно-південного сходу покинутого будинку. Мешканець будинку
на вул. Донецькій, 16, повідомив, що розриви сталися ввечері 12 і 13 серпня. На
вул. Кочергіна, 3, зафіксовано пошкодження воріт із північно-північного сходу, а
також одне розбите й одне пробите вікно (обидва з північно-північного сходу). Усі
місця вогневого ураження і пошкодження були спричинені розривами снарядів із
безвідкатної гармати (СПГ-9, 73 мм), випущених із північно-північного сходу.
14 серпня, перебуваючи на відстані 400 м від північної околиці підконтрольного
«ДНР» с. Заїченко (26 км на північний схід від Маріуполя), спостерігачі бачили біло-сірий дим, що піднімався з-поза пагорба за 2,6 км на південний захід від їхньої
позиції, а також стовп біло-чорного диму, який піднімався за 400–500 м на південь
від їхньої позиції. Жителька (віком 50–60 років) підконтрольного «ДНР» с. Пікузи
(кол. Комінтернове, 23 км на північний схід від Маріуполя) повідомила, що обстріли відбувалися упродовж останніх чотирьох ночей, через що в Пікузах загорілися
кілька будинків.
16 серпня
Повідомлення про жертви серед цивільного населення:
У лікарні в підконтрольному «ДНР» м. Новоазовськ (40 км на схід від Маріуполя)
знаходилась жінка (71 рік), яка дістала осколкові поранення в підконтрольному
«ДНР» с. Саханка (97 км на південь від Донецька). На її обличчі, руці та попереку
поранення, а також два невеликі осколки у шиї.
Повідомлення про пошкодження у житлових районах, спричинені обстрілами:
12 серпня у підконтрольному урядові с-щі Новолуганське (53 км на північний
схід від Донецька). На вул. Пушкіна, 10, з північнозахідної сторони будинку зафіксовано осколкові пошкодження на металевому паркані, що виходить на північний
захід, та на східних стінах будинку. Із західного боку будинку були розбиті два
вікна. У запаркованому поблизу будинку автомобілі були також розбиті вікна. Крім
того, кузов автомобіля було пошкоджено осколками. Незначні осколкові пошкодження були зафіксовані на наземному газопроводі. Металева опора, що підтримує
газопровід, за 3 метри від будинку була переламана навпіл. Пошкодження виникли
від розриву снаряда, випущеного із системи озброєння невстановленого типу з
північно-західного напрямку. За словами власника будинку, снаряд влучив в опору
12 серпня.
За 10–12 метрів на північнопівнічний захід від будинку № 5 на вул. Пушкіна
виявлено невелику вирву на присадибній ділянці. Вона утворилася від розриву
снаряда, випущеного з безвідкатної гармати (СПГ9, 73 мм) з північнопівнічного
заходу. На північносхідній стіні будинку були осколкові пошкодження, а на невеликій ділянці на грядці згоріла кукурудза. Власниця будинку показала хвостовий
стабілізатор снаряда безвідкатної гармати (СПГ9). За її словами, вона знайшла його
після вибуху 12 серпня. Приблизно за 5 метрів на північний захід від будинку № 3
на тій же вулиці зафіксувано ще одну невелику вирву. Вона утворилася від розриву
гранати РПГ або снаряда безвідкатної гармати (СПГ9), випущеного з північнопівнічного заходу.
17 серпня
Повідомлення про пошкодження у житлових районах:
На вул. Червона Зірка, 14, у мікрорайоні Трудівські Петровського району Донецька зафіксовано будинок із пошкодженнями даху, кухні, гаража і санвузли в
результаті пожежі. Визначити, чи була пожежа наслідком обстрілу, не можливо
було. Мешканець сусіднього будинку розповів, що пожежа почалася 15 серпня,
приблизно о 14:45.
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18 серпня
Повідомлення про пошкодження у житлових районах внаслідок обстрілів:
Зафіксовано нещодавні пошкодження будинку на східному краю вулиці Ахматової у підконтрольному «ДНР» с. Пікузи (кол. Комінтернове, 23 км на північний схід
від Маріуполя): обвалені секції гофрованого даху, зруйновані шлакобетонні блоки
на західній стіні, а на зовнішніх стінах будинку, що виходять на північ, схід та захід, було помітно сліди горіння. За оцінкою, пошкодження виникли від влучення
снарядів, випущених із систем озброєння невстановленого типу. Напрямок вогню
визначити не вдалося.
20 серпня
Жертви серед цивільного населення:
На вул. Зелений Гай, 115, у мікрорайоні Трудівські Петровського району Донецька (15 км на південний захід від центру Донецька). Навпроти будівлі міської
лікарні №14 члени патруля Місії бачили, як накрите тіло поміщали в автомобіль,
призначений для транспортування тіл у морг. У лікарні знаходився чоловік 46 років із бинтовою пов’язкою на правому лікті, який повідомив, що він отримав поранення від осколків в результаті вибуху, що стався у дворі будинку, в якому він з
іншими членами пожежної бригади намагався погасити пожежу. За його словами,
від вибуху загинув один із його колег, а ще один отримав поранення. Медперсонал
повідомив, що близько 16:00 в лікарню доправили трьох пожежників. За словами
медичних робітників, один чоловік (48 років) помер ще до прибуття в лікарню, а
двоє інших (згаданий вище і ще один чоловік 30 років) були поранені. Медпрацівники також відзначили, що інший потерпілий, в якого, за їхніми словами, були легкі
травми правого коліна, вже виписався.
Повідомлення про пошкодження у житлових районах Докучаєвська
внаслідок обстрілів:
На вул. Кріпкого, 2, зафіксовано отвори від осколків (діаметром 2–5 см) на металевих воротах, що виходять на захід, і тріщини в двох вікнах із західної сторони,
а також вирву приблизно за 35 м на захід від будинку, що утворилася, за оцінкою,
від розриву 120 мм мінометної міни, випущеної із західного напрямку. Власник будинку (60–69 років) повідомив, що обстріл стався 15 серпня, між 17:00 і 18:00.
На західній стіні будинку №38 на вул. Леніна виявлено невеликий слід і тріщину
в вікні, що виходить на захід. Імовірно, ці пошкодження виникли від кулі, випущеної зі стрілецької зброї із західного напрямку.
У будинку № 6 на вул. Мельникова зафіксовано наскрізні отвори в західній стіні,
у внутрішніх дверях спальної кімнати і внутрішній стіні. За оцінкою, причиною їх
виникнення став снаряд калібром не менше 30 мм, випущений із західного напрямку. За словами жінки (50–59 років), вона виявила пошкодження, коли вранці 16
серпня прийшла перевірити квартиру, що належить її доньці.
У будинку № 61 на вул. Леніна виявлено отвір (діаметром 5–7 см) у вікні, що
виходить на захід, і пробиту подушку дивану біля вікна. За оцінкою, в будинок влучила куля, випущена з великокаліберного кулемета калібром 12,7 мм із західного
напрямку. Власник будинку (у віці 30–39 років) повідомив, що, за словами його
сусіда, стрілянина велася ввечері 15 серпня, а він прийшов 16 серпня і побачив
пошкодження.
На території водопостачального підприємства приблизно за 50 м на захід від
будинку № 61 на вул. Леніна зафіксовано отвір у дверях складу із західного боку.
Отвір утворився від влучення кулі, випущеної із західного напрямку. За словами
жінки (у віці 45–49 років), яка представилася співробітницею підприємства «Вода
Донбасу», вона була в офісі під час обстрілу 15 серпня, що тривав із 20:00 до 21:00.
На вул. Залізничній, 21, у підконтрольному «ДНР» м. Ясинувата (16 км на північний схід від Донецька), виявлено два отвори: один у вікні, що виходить на захід, а
— 17 —

інший — у внутрішній стіні. За оцінкою, обидва отвори виникли в результаті влучення кулі, випущеної з північно-західного напрямку. Власниця будинку та її чоловік
(обоє 60–69 років) розповіли, що вони чули стрілянину близько 20:15 19 серпня.
20 серпня офіцер Збройних сил Російської Федерації при СЦКК і члени «ЛНР»
супроводили спостерігачів до будинку № 65 на вул. Самойлової, розташованому в
одному з районів Луганська біля ріки Сіверський Донець (12 км на північний схід
від центру міста), де вони бачили розбите вікно, що виходить на південь, і зруйновану покрівлю на південно-східному розі будівлі за 10 м на схід від будинку. За
оцінкою, пошкодження виникли нещодавно і були спричинені влученням 120-мм
мінометної міни, випущеної зі східного напрямку. Власник будинку (25–29 років)
повідомив, що він чув три розриви снарядів 20 серпня, у період між 06:00 і 06:15.
За 500 м на південний схід від будинку спостерігачі бачили блокпост «ЛНР».
21 серпня
Повідомлення про жертву серед цивільного населення:
У лікарні в Ясинуватій, була жінка (67 років) з бинтовими пов’язками на шиї. За
словами жінки, вона отримала рвану рану, коли 20 серпня, о 18:50, куля пробила
вікно її будинку на вул. Тімірязєва, 5, в Ясинуватій.

В ОКУПОВА НОМУ КРАСНОДОНІ Б ОЙОВИКИ
Р ОЗС ТРІЛЯЛИ МОЛОДОГО ПІДПРИЄМЦЯ
медіа група ХПГ

Тільки що стало відомо, що вночі 23 серпня в окупованому Краснодоні Луганської області проросійські бойовики розстріляли молодого підприємця Богдана
Афанасьєва.
На даний момент відомо, що вночі, під час комендантської години, близько села
Краснодарка молодий чоловік повертався з роботи і не зупинився на одному з постів бойовиків. З якої причини — не ясно.
Однак, в результаті по автівці Афанасьєва була випущена автоматна черга. Богдан загинув на місці. Більше інформації щодо трагедії зараз намагаємося з’ясувати.
Крім того, стало відомо, до 27 серпня на вимоги родичів, тіло вбитого хлопця
відмовлялися віддавати з моргу. Поховають Богдана тільки завтра, 29 серпня.
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ЧЕРГОВЕ ВИКРА ДЕННЯ ЛЮДИНИ НА КПВВ З Б ОКУ
Б ОЙОВИКІВ
медіа група ХПГ
Тільки що стало відомо, що на КПВВ «Станиця Луганська» викрали молодого хлопця.
Пєтухов Микола 1995 року народження мешканець с.Верхня Вільхова Станично-Луганського району підробляв вантажником на КПВВ «Станиця Луганська».
Хлопець займався тим, що заробляв собі на життя допомагаючи людям переносити сумки між КПВВ з
української сторони до пункту пропуску з боку бойовиків. Останній рік це був единий дохід хлопця і його
літньої матері.
31 серпня близько полудня Микола пройшов КПВВ
з боку України. Далі на пункті пропуску з боку бойовиків його зупинили озброєні люди, які про щось розпитувати хлопця. Цьому є
свідки. Далі озброєні бойовики відвели Миколу в сторону. З того моменту зв’язок з
Миколою Пєтуховим обірвалася і понині про нього нічого не відомо.
Мама викраденого хлопця звернулася за допомогою в ОБСЄ і Харківську правозахисну групу з проханням про допомогу.
Також нам стало відомо про те, що тиждень тому за таких обставин на КПВВ
«Станиця Луганська» з боку бойовиків був викрадений молодий хлопець, який
також був вантажником. На даний момент родичі повідомили тільки його ім’я —
Олексій. Через три дні труп молодої людини зі слідами насильницької смерті було
знайдено біля одного з кафе в окупованому Луганську.

30-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ ЗУС ТРІВ В ПОЛОНІ
Яна Смелянська
29 серпня Роману Сагайдаку виповнилося 30
років. З цілком безглуздого збігу обставин цей ювілей Роман зустрів у підвалі будівлі МГБ в окупованому Луганську.
З того, що відомо про Романа сьогодні — те, що
він піддається щоденним побоям і психологічному
тиску з боку бойовиків. З недавнього часу, коли в
українських ЗМІ було активно піднято обговорення
викрадення Романа, рідних хлопця перестали пускати до нього на побачення. Крім того, «передачки» з дому співробітники «МДБ ЛНР» також відмовилися приймати.
Зі ЗМІ про особу Романа відомо мало. Лише те,
що він молодий підприємець з окупованого Краснодона, якого викрали бойовики ЛНР.
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Але недавно нашим журналістам стало відомо, що до початку бойовихх дій на
Донбасі, незважаючи на молодий вік, Сагайдак встиг показати себе справжнім героєм.
Січень 2010 року луганчани пам’ятають добре. Тоді 18 числа в приміщенні лікарні №7 стався вибух, в результаті якого загинули 8 осіб та 6 були врятовані з-під
завалів. Всього на момент вибуху киневих балонів в будівлі медзакладу перебували близько 250 осіб, які вчасно були евакуйовані.
Тоді імена співробітників МНС, які займалися порятунком людей, гасінням пожежі та запобіганням нового вибуху переважно залишилися за кадром.
Але, нещодавно нам стало відомо, що тією операцію по спасінню людей керував
молодий МНСник Роман Сагайдак, який нині перебуває у полоні т.з.ЛНР.
Сестра Романа Анна згадує день, коли її брат героїчно рятував українців: «Я па
м’ятаю, як ми тоді хвилювалися. Рома тільки недавно на той момент закінчив університет і пішов працювати в МНС Луганська. Він завжди був досить розумним
і ініціативним хлопцем, напевно, через ці якості, він так швидко пішов вгору по
кар’єрних сходах. Майже одразу після закінчення університету мій брат добровільно очолив ту страшну операцію по спасінню людей.
18 січня 2010 року бригада Роми була одна з перших на місці вибуху у сьомій
лікарні в Луганську. Саме їм і дісталися найстрашніші моменти тієї трагедії. Потрібно було дуже швидко провести евакуацію медперсоналу і пацієнтів, а також почати
розбір завалів і рятувати поранених і діставати загиблих. Ми з батьками після того,
як все закінчилося слухали розповіді Роми про те, як з-під завалів діставали поранену 28-річну дівчину. Він говорив, що вона вся була переламана і доставити її в
безпечне місце саме по собі було великим досягненням ... «
Після того, як все скінчилося Романа особисто відзначив медаллю та подякою за
особливий внесок в порятунок життя луганчан на той момент Міністр МНС України.
Сьогодні Роман в полоні бойовиків і дуже хотілося б сподіватися на те, що українська сторона докладе максимум зусиль для його звільнення, хоча б тому що свій
громадянський обов’язок українському суспільству він віддав сповна.
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ЗНАХІДКИ МОНІТОРИНГУ

В Т.Н. «РЕСПУБЛИКАХ» ПОДВЕ ЛИ ИТОГИ РА Б ОТЫ
«СИЛОВОГО БЛОКА» И «С УДОВ»
мониторинговая группа ХПГ
На временно оккупированных территориях уже более трех лет назад были созданы квазиструктуры, которые руководители т.н. республик называют «силовым
блоком» — «Генеральная прокуратура», «МВД», «МГБ» и другие. Свою деятельность они достаточно широко «освещают» на профильных интернет-ресурсах. Однако долгое время очень мало было информации о том, как «осуществляется правосудие» на оккупированных территориях.
В последнее время стала появляться информация о том, что представляет собой
выстроенная в «республиках» т.н. «судебная система»
Мы детально исследовали доступные источники иформации, из контента которых можно сложить представление о том, что же представляет собой т.н. «судебная система» «республик».
Приводимая ниже информация цитируется исходя исключительно из соображений академического интереса, а также необходимости документирования вопросов
соблюдения прав человека на временно оккупированных территориях.
Так в «ЛНР» сообщается о том, что за 6 месяцев 2017 года сотрудники т.н.
«Генпрокуратуры ЛНР» приняли участие в судебном рассмотрении 1959 уголовных дел в отношении 2223 лиц.
Т.н. «судами ЛНР» якобы было вынесено 1935 итоговых судебных решений в
отношении 2181 лица, из которых — 1685 приговоров в отношении 1894 лиц и 250
постановлений в отношении 287 лиц (206 — о прекращении уголовных дел, 16 — о
возвращении уголовных дел прокурору, 28 — о возвращении дел на дополнительное расследование).
По 1680 обвинительным приговорам всего осуждено 1888 лиц, из них: к реальной мере наказания в виде лишения свободы, ареста — 773 лица (41% от общего
количества осужденных), условно осуджено 798 лиц (42% от общего количества
осужденных), остальные 317 лиц (17% от общего количества осужденных) — к
иным мерам наказания.
По инициативе «Генпрокуратуры ЛНР» возбуждено 373 уголовных дела, утверждено 1666 обвинительных заключений по уголовным делам с последующим направлением в «суды ЛНР» для рассмотрения по существу.
Из мест содержания задержанных освобождено 1 лицо, которое содержалось
под стражей.
Более 150 раз «прокуроры Генпрокуратуры ЛНР» принимали участие в рассмотрении т.н. «судами ЛНР» вопросов, связанных с исполнением приговора, прекращением, изменением и продлением применения принудительной меры медицинского характера.
За 12 месяцев 2016 года «сотрудники Генпрокуратуры ЛНР» приняли участие в
«судебном рассмотрении» 5 53 уголовных дел. С вынесением обвинительных приговоров т.н. «судами ЛНР» рассмотрено 4292 уголовных дела в отношении 4860 лиц.
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К реальной мере наказания, связанной с лишением свободы, всего осуджено
1753 лица, что составляет 36 процентов от общего количества осужденных. К условной мере наказания, осуждено 2 454 лица, что составляет 50,5 процента от общего количества осужденных. Остальные 653 лица осуждены к наказанию в виде
штрафа.
За 12 месяцев 2016 года из мест предварительного заключения освобождено 3
гражданина.
В ДНР
В производстве «судов общей юрисдикции ДНР» в первом полугодии 2017 года
находилось– 41 600 судебных дел и материалов, в том числе 25 079 дел и 16 521
материал, среди которых:
• 8786 уголовных дел и материалов в отношении 10 116 лиц (в том числе в отношении 2891 лица, содержащегося под стражей), из них 49 жалоб на действия
(бездействие) лиц, производящих дознание, органов дознания, следователей, начальников следственных отделов, прокуроров и жалоб на постановления об отказе
в возбуждении уголовного дела, возбуждении и прекращении уголовного дела;
• 27 149 гражданских дел и материалов;
• 5665 дел и материалов об административных правонарушениях.
Для сравнения: на рассмотрении судов в первом полугодии 2016 года находилось 42 816 судебных дел и материалов, в том числе 18 224 дела.

№ п/п

Наименование суда

Кол-во дел и материалов в
производстве суда в первом
полугодии 2017 года

Кол-во дел и материалов в
производстве суда в первом
полугодии 2016 года

1

Харцызский межрайонный суд

6 855

5692

2

Центрально — Городской
межрайонный суд г.Горловки

5 946

6649

3

Кировский межрайонный суд
г.Донецка

5 901

5752

4

Будённовский межрайонный суд
г.Донецка

5 275

5802

5

Ворошиловский межрайонный
суд г.Донецка

4 924

5349

6

Центрально-Городской межрайонный суд г.Макеевки

4 477

5837

7

Енакиевский городской суд

2 447

2613

8

Горняцкий межрайонный суд
г. Макеевки

2 273

1552

9

Ясиноватский районный суд

937

765

10

Амвросиевский районный суд

897

1131

11

Старобешевский районный суд

722

618

12

Новоазовский районный суд

547

510

13

Тельмановский районный суд

297

335

14

Докучаевский городской суд

72

211

15

Дебальцевский городской суд

30

0
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В течение первого полугодия 2017 года «судами ДНР» было рассмотрено 31 780
судебных дел и материалов, в том числе 16 601 дело и 15 179 материалов, среди
которых:
• 4 699 уголовных дел и материалов в отношении 5 054 лиц (из них в отношении 1 264 лиц, содержащихся под стражей), в том числе 43 жалобы на действия
(бездействие) лиц, производящих дознание, органов дознания, следователей, начальников следственных отделов, прокуроров и жалоб на постановления об отказе
в возбуждении уголовного дела, возбуждении и прекращении уголовного дела;
• 21 774 гражданских дела и материала;
• 5 307 дел и материалов об административных правонарушениях.
Рассмотрено «судами ДНР»
№ п/п

Наименование показателей

в I полугодии в I полугодии
2016 года
2017 года

1.

Уголовных дел и материалов, всего, в том числе

7503

4699

1.1.

уголовных дел

2167

2458

1.2.

уголовных материалов

5336

2241

2.

Гражданских дел и материалов, всего, в том числе

21599

21774

2.1.

гражданских дел

5816

8873

2.2.

гражданских материалов

15783

12901

3.

Дел и материалов об административных правонарушениях, всего, в том числе

5829

5307

3.1.

дел

3800

5270

3.2.

материалов

2029

37

В первом полугодии 2017 года в производстве «судов ДНР» общей юрисдикции
находилось 8 786 уголовных дел и материалов в отношении 10 116 лиц, в том числе:
1) 6 243 уголовных дела в отношении 7 616 лиц, из них:
• 6 136 уголовных дел с обвинительным заключением, а также дел, возбуждённых по жалобам частного обвинения, что составляет 98,3 % от общего количества
уголовных дел;
• 73 дела о применении к лицам принудительных мер медицинского характера;
• 34 дела о применении к несовершеннолетним лицам принудительных мер
воспитательного воздействия.
2) 2 543 уголовных материала в отношении 2500 лиц, в том числе:
• 2 357 уголовных материалов о рассмотрении вопросов в порядке исполнения
судебных решений, что составляет 92,7 % от общего количества уголовных материалов;
• 96 ходатайств и представлений об изменении меры пресечения;
• 49 жалоб на действие (бездействие) лиц, производящих дознание, органов
дознания, следователей, начальников следственных отделов, прокуроров, а также
на постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, возбуждении и прекращении уголовного дела;
• 37 жалоб, поступивших в порядке ст. 27 УПК Украины;
• 3 материала о восстановлении утраченных уголовных дел и материалов уголовного судопроизводства;
• 1 материал о рассмотрении вопроса об освобождении лица от уголовной ответственности.
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Из общего количества уголовных дел, находившихся в производстве «судов
ДНР», отдельными категориями можно выделить:
1) уголовные дела по преступлениям против собственности — в производстве
судов находилось 2 905 дел, что составляет 47,3 % от общего количества уголовных дел, в том числе:
• по кражам — 2 006 дел или 32,7 %;
• грабежам — 311 дел или 5,1 %;
• разбоям — 239 дел или 3,9 %;
• по преступлениям о мошенничестве — 185 дел или 3 %;
2) уголовные дела по преступлениям против здоровья населения и общественной нравственности — в производстве судов находилось 1 060 дел,
что составляет 17,3 % от общего количества уголовных дел, в том числе:
Уголовные дела по преступлениям в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов — 1 032 дела или 16,8 % от общего количества
уголовных дел, из них дела о незаконном изготовлении, приобретении, хранении,
перевозке и сбыте наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов —
878 дел или 14,3 %;
3) уголовные дела по преступлениям против жизни и здоровья людей –1 028
дел, что составляет 16,8 % от общего количества уголовных дел, в том числе:
• по убийствам — 342 дела или 5,6 %;
• умышленным причинениям тяжкого вреда здоровью — 301 дело или 4,9 %;
• умышленным причинениям средней тяжести вреда здоровью — 166 дел или 2,7 %;
4) уголовные дела по преступлениям против общественной безопасности — 523
дела или 8,5 %, в том числе:
• по делам о хулиганстве — 54 дела или 0,9 %;
5) уголовные дела по преступлениям против безопасности движения и эксплуатации транспорта — 131 дело или 2,1 % от общего количества дел;
6) уголовные дела о преступлениях против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления — всего 86 дел, что составляет 1,4 % от общего количества уголовных
дел, в том числе по преступлениям:
• о злоупотреблении или превышении должностных полномочий — 39 дел или 0,6 %;
• о получении взятки — 27 дел или 0,4 %;
• о даче взятки — 7 дел или 0,1 %.
7) уголовные дела о преступлениях в сфере экономической деятельности — находилось в производстве 76 дел, что составляет 1,2 % от общего количества уголовных дел, в том числе по преступлениям:
• об уклонении от уплаты налогов и (или) сборов — 10 дел или 0,2 %.
Из общего количества рассмотренных в первом полугодии 2017 года дел, «судами ДНР» постановлено 2 063 приговора в отношении 2 382 лиц, из которых осуждены 2 380 лиц и в отношении 2 лиц вынесен оправдательный приговор.
Кроме того, процессуальными решениями «судов ДНР» общей юрисдикции:
• было прекращено производство — по 242 делам в отношении 268 лиц;
• возвращено на дополнительное расследование — 39 дел в отношении 60 лиц;
• направлено по подсудности — 32 дела в отношении 45 лиц;
• возвращено прокурору в порядке ст.249-1 УПК Украины — 19 дел в отношении
29 лиц;
• применены принудительные меры медицинского характера — 4 дела в отношении 6 лиц.
• к штрафу (как к основной, так и к дополнительной мере наказания) — 181
лицо; общая сумма штрафов, присуждённых к взысканию, составила 7 023 746
рос.руб., в том числе оплачено добровольно — 1 103 950 рос.руб.;
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• к лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (как к основной, так и к дополнительной мере наказания) —
13 лиц;
• к конфискации имущества как к дополнительной мере наказания — 1 лицо;
• к другим мерам наказания — 6 лиц;
• 935 осужденных лиц были освобождены от отбывания наказания.
По результатам рассмотрения уголовных дел, судами общей юрисдикции освобождены из-под стражи 59 лиц, в том числе: в связи с тем, что лицо осуждено к
иной мере наказания, не связанной с лишением свободы — 44 лица, в связи с тем,
что в отношении лица постановлен оправдательный приговор — 1 лицо; одновременно взято под стражу 43 лица.
По состоянию на 30.06.2017 остались нерассмотренными 3 737 уголовных дел
в отношении 4 710 лиц, в том числе в отношении 1 570 лиц, содержащихся под
стражей.
Из общего количества нерассмотренных уголовных дел:
• производство приостановлено — по 1 220 делам в отношении 1 301 лица, из
них в отношении 1 273 лиц объявлен розыск;
Из общего количества дел, не рассмотренных «судами ДНР» общей юрисдикции
в первом полугодии 2017 года, в том числе остались нерассмотренными дела, которые находятся в производстве судов:
• от 6 месяцев до 1 года: 577 уголовных дел в отношении 838 лиц, в том числе
в отношении 467 лиц, содержащихся под стражей;
• от 1 года до 2 лет: 379 уголовных дел в отношении 622 лиц, в том числе в отношении 382 лиц, содержащихся под стражей;
• свыше 2 лет: 22 уголовных дела в отношении 39 лиц, в том числе в отношении
9 лиц, содержащихся под стражей.
Всего в первом полугодии 2017 года судами общей юрисдикции не рассмотрено
673 уголовных дела, по которым 858 лиц содержатся под стражей и числятся за
судами более 6 месяцев.
№
п/п
1

Кол-во дел,
не рассмотренных
судами свыше 1 года
до 2 лет

Наименование суда
Кировский межрайонный суд г. Донецка

8

в отношении
лиц
15

в т.ч. лиц,
содержащихся
под стражей
2

2

Харцызский межрайонный суд

6

10

2

3

Ворошиловский межрайонный суд г.Донецка

5

9

3

4

Амвросиевский районный суд

3

5

2

«Верховным Судом ДНР» в кассационном и надзорном порядке пересмотрен
351 приговор в отношении 435 лиц, постановленный «судами общей юрисдикции
ДНР». Из указанного количества пересмотренных приговоров:
оставлено без изменений — 74 приговора в отношении 85 лиц;
изменено — 84 приговора в отношении 97 лиц, что составляет 4,1 % от количества постановленных приговоров;
отменено — 193 приговора в отношении 253 лиц или 9,3 % от количества постановленных приговоров, в том числе отменено:
с направлением дела на новое судебное рассмотрение — 164 приговора в отношении 219 лиц или 7,9 % от общего количества постановленных приговоров;
с направлением дела на дополнительное расследование — 27 приговоров в отношении 32 лиц или 1,3 %;
с прекращением производства по делу — 2 приговора в отношении 2 лиц, или
0,1 %
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№ п/п

Всего в производстве судов

% всех дел
искового
пр-ва

Рассмотрено
дел

в т.ч. с вынесением
решения

4 731

43,31

3 534

3 109

о расторжении брака

2 146

19,65

1 692

1 525

о взыскании алиментов

1 745

15,98

1 336

1 214

317

2,90

209

172

1

Категория дела

Споры, возникающие из
семейных правоотношений, в том числе:

о лишении родительских прав
2

Споры о наследственном
праве

1 987

18,19

1 270

1 132

3

Споры, возникающие из
жилищных правоотношений, в том числе:

1 183

10,83

730

325

о признании лица утратившим право пользования жилым помещением

637

5,83

427

378

о взыскании платы за пользование
жильем

262

2,40

155

135

4

Споры о праве собственности и другие вещные
права, в том числе:

755

6,91

363

214

споры о праве частной собственности

681

6,23

327

192

5

750

6,87

403

292

договора о предоставлении услуг

330

3,02

177

149

договора купли-продажи

135

1,24

88

32

договора ссуды, кредита,
банковского вклада

62

0,57

31

28

договора найма (аренды)

51

0,47

24

17

719

6,58

430

337

о выплате заработной платы

460

4,21

291

236

о восстановлении на работе

85

0,78

45

36

Споры, возникающие из внедоговорных обязательств, в том числе:

543

4,97

236

178

о возмещении вреда, из них

524

4,80

226

171

о возмещении вреда, причинённого
имуществу физических или юридических лиц

319

2,92

124

103

о возмещении вреда физическому
лицу, пострадавшему от уголовного
преступления

54

0,49

30

23

6

Споры, возникающие из
договоров, в том числе:

Споры, возникающие из
трудовых правоотношений, в том числе:
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п/п

статья
КоАП

Суть правонарушения

Принято к
производству

Возвращено

Рассмотрено

1

Невыполнение родителями или лицами,
184
их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей

1460

157

1220

2

Торговля с рук в неустановленных местах 160

947

111

805

3

Нарушение порядка осуществления
хозяйственной деятельности

164

391

53

317

4

Распитие пива, алкогольных, слабоалко- 178
гольных напитков в запрещённых законом
местах или появление в общественных
местах в пьяном виде

307

24

267

5

Нарушение требований законодательства
о труде и об охране труда

41

263

20

220

6

Курение табачных изделий в запрещённых местах

175-1

238

8

219

7

Незаконные производство, приобрете44
ние, хранение, перевозка, пересылка
наркотических средств или психотропных
веществ, без цели сбыта в небольших
размерах

209

41

159

8

Мелкое хищение чужого имущества

51

209

26

175

9

Нарушение правил использования объектов животного мира

85

121

20

90

10

Нарушение правил торговли пивом, алко- 156
гольными, слабоалкогольными напитками
и табачными изделиями

83

19

5

11

Нарушение законодательства, регулирую- 164-10
щего осуществление операций с металлоломом

83

20

61

В первом полугодии 2017 года в производстве т.н. «военно-полевого суда ДНР»
находилось 86 уголовных дел и материалов, в том числе 75 дел. Из указанного количества дел и материалов, в первом полугодии 2017 года поступило в суд
впервые либо после отмены судебного решения — 52 уголовных дела и материала,
в том числе 42 уголовных дела.
В первом полугодии 2017 года в производстве т.н. «военно-полевого суда ДНР»
находилось 75 уголовных дел в отношении 94 лиц, в том числе в отношении 50
лиц, содержащихся под стражей. Из указанного количества уголовных дел, можно
выделить следующие категории:
• уголовные дела по преступлениям против жизни и здоровья — 19 дел;
• уголовные дела по преступлениям против собственности — 19 дел;
• уголовные дела по преступлениям против общественной безопасности —
16 дел;
• дела по преступлениям против военной службы — 9 дел;
• дела по преступлениям против здоровья населения и общественной нравственности — 5 дел;
• уголовные дела по преступлениям против безопасности движения и эксплуатации транспорта — 4 дела;
• уголовные дела по преступлениям против половой неприкосновенности и половой свободы личности — 1 дело;
• по преступлениям против свободы, чести и достоинства личности — 1 дело;
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• дела по преступлениям против порядка управления — 1 дело.
Т.н. «военно-полевым судом ДНР» в первом полугодии 2017 года рассмотрено
32 уголовных дела в отношении 36 лиц, в том числе в отношении 14 лиц, содержащихся под стражей. Из общего количества рассмотренных дел:
• с постановлением приговора рассмотрено 19 дел в отношении 20 лиц;
• с прекращением производства по делу 8 дел в отношении 11 лиц;
• с возвращением на дополнительное расследование — 4 дела в отношении 4
лиц;
• с передачей дела по подсудности — 1 дело в отношении 1 лица.
Из указанного количества рассмотренных дел, 26 уголовных дел было рассмотрено с участием народных заседателей, 15 уголовных дел в отношении 16 лиц
рассмотрены с применением положений ст.299 УПК Украины.
В первом полугодии 2017 года потерпевшими от преступлений были признаны
10 человек, в том числе 5 женщин. Из общего количества потерпевших лиц, 1 лицу
был причинён ущерб жизни, 3 лицам — здоровью. Материальный и моральный
ущерб был причинён 6 физическим лицам и 7 юридическим лицам, общая сумма
ущерба составила 626 976 рос.руб.
За совершённые преступления приговорами т.н. «военно-полевого суда ДНР»
подсудимым были назначены различные меры наказания, в том числе:
• к лишению свободы на определённый срок — 11 лиц;
• к ограничению свободы как к основной мере наказания — 1 лицо;
• к обязательным работам — 1 лицо;
• к лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, как к дополнительной мере наказания — 1 лицо;
• 7 осужденных лиц были освобождены от отбывания наказания.
По состоянию на 30.06.2017 г. т .н. «военно-полевым судом ДНР» не рассмотрено 43 уголовных дела в отношении 58 лиц (из них в отношении 36 лиц, содержащихся под стражей), в том числе производство приостановлено по 2 делам в связи
с объявлением 2 подсудимых лиц в розыск.
Из общего количества дел, не рассмотренных т .н. «военно-полевым судом ДНР»
в первом полугодии 2017 года:
• свыше 6 месяцев до года — 15 дел в отношении 21 лица, в том числе в отношении 16 лиц, содержащихся под стражей;
• свыше 1 года до 2 лет — 3 дела в отношении 4 лиц, содержащихся под стражей.
Данные взяты из открытых источников.
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ПОГЛЯД МОНІТОРА

ВСІ ВІДТІНКИ СІР ОГО. ЧАС ТИНА ДЕВ’ЯТА.
МА РІУПОЛЬ. ВЕТЕРА Н У ДВАДЦЯТЬ ДВА
Яра Скрипник
Кава, яку він варить — заміцна для мене, навіть молоко не компенсує гіркоти.
Барріста вміло виводить візерунки на поверхні капучіно, а я не можу відвести погляду від нього — хлопчика зі світлими старими очима. Йому 22 — і він ветеран.
Ні, я не жартую і не граю словами — він у 22 роки комісувався з війни, бо отримав інвалідність. На гроші, компенсовані державою за поранення, відкрив маленьку кав’ярню, яку так і назвав — «Veterano Coffee». Вона маячить біля підземного
переходу: незвична, україномовна, оформлена у мілітаристському стилі, ніби кидає
виклик всьому російськомовному місту. І за стойкою сам господар — у якого за
плечима багато чого. Участь у русі «ультрас» — футбольних фанатів, поїздки на
Майдан. Сутички на проукраїнських мітингах у Маріуполі, а потім — більше року
у батальйоні «Азов». Така незвична для Маріуполя життєва історія. Для міста, де
«моя хата з краю», де хапаєшся за горло при в’їзді у місто, бо легені виштовхують
забруднене повітря.
Місто з серпня 2014 року живе звичним млявим життям звільненої території —
сюди переїхали з окупованого Донбасу обласне СБУ, деякі суди, прокуратури. Переселенці трошки додали життя у цю спокійну заводь, поколотивши, залишивши
сліди на воді — та й потому. Розчинилися у вузьких вуличках, пагорбах, Азовському морі, яке ніби соромиться того, що не Чорне. Дива не відбулося — незважаючи
на анексію Криму та нестачу місць для відпочинку, маріупольський напрямок не
став курортним.
Причин дві — перша об’єктивна. Саме місто та його прилеглі території не пристосовані до масового напливу туристів. Відсутня інфраструктура, море використовується промисловими гігантами з технічною метою. Немає навіть нормального транспортного сполучення з «Великою землею» – до Маріуполя не ходить «Інтерсіті», а
ті потяги, що є — не задовольняють можливого попиту.
Друга — суб’єктивна. Місто досі асоціюється з війною. Навіщо далеко ходити —
київський футбольний клуб «Динамо» відмовився проводити рядовий виїзний матч
у Маріуполі у серпні 2017 року, мотивуючи це великою небезпекою, якої можуть
зазнати гравці у місті поруч з війною.
Один з республіканських каналів навіть проілюстрував це сюжетом, де показав обстріл Маріуполя у січні. Щоправда забув зазначити, що це був січень 2015.
Страшне 24 січня 2015 року, коли квартал «Східний» та прилеглі території накрило
«Градами», 31 людина загинула, більше 110 — поранені. От і злякалися київські
футболісти приїхати. Місцевий клуб вийшов з ситуації достойно — по всьому Маріуполю розмістив плакати із закликами прийти на гру: «Якщо вони наважаться —
зустрінемо їх разом!».
Так, безперечно, і сьогодні Маріуполь — прифронтове місто. Можна від›їхати
буквально десяток кілометрів за його межі — та почути всю симфонію з боку Широкіного та Водяного. Мешканці Сартани, здається, тільки оговталися від масш— 29 —

табних обстрілів, що забрали життя їх односельчан — і 14 жовтня 2014 року, коли
терористи цинічно розстріляли похоронну процесію, і у ніч з 16 на 17 серпня 2015
року. Ніхто не каже, що війна тут закінчилася, але ночувати у Авдіївці та у Маріуполі — дві великі різниці.
Донести б ці прости істини до когось. Думаю, у 22-річного ветерана, який варить гірку каву, шансів зробити це більше, ніж у «дядь з телевізору».

Фото: https://www.ua-football.com

КРАСНОГОРІВКА: ПИТНА ВОДА, ПА ЛИВО ТА ІНШІ
ПР ОБЛЕМИ
Володимир Бацунов
Група юристів ХПГ наприкінці серпня — на початку вересня здійснила черговий
візит до сірої зони.
Блокпостів на українській території поменшало, що можна розцінити як позитивний знак, бо особливої потреби в них далеко від лінії розмежування не було, а
незручностей громадянам це завдавало чимало.
Багато вигорілої трави — і уздовж дороги, і цілі пагорби. Можливо, у наслідок
обстрілів, але місцеві мешканці кажуть, що це необов’язково — через спекотне літо
й відсутність дощів могло бути й самозаймання. Біля Мар’їнки побіч траси застережні знаки — «СТОП! МИНЫ!» (о 15 годині на вулицях міста майже нікого нема), є такі
знаки й біля Красногорівки.
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Цього разу консультування проводилося в Красногорівці. Ситуація в місті зараз
доволі стабільна — не стріляють, тихо, і це вже близько тижня — найбільший на
сьогодні плюс, як кажуть містяни. Упало п’ять-шість мін зранку, але це не порівняти
з тим, до чого тут звикли.
Оскільки відсутність безоплатної юридичної допомоги — нагальна проблема міста, адже матеріальний стан населення дуже низький, а мало хто зі спеціалістів заїжджає в місто безпосередньо, — консультації надавалися з усіх юридичних питань,
які виникають: отримання компенсації за загиблого родича, за зруйноване житло.
Або, приміром, оформлення опікунства над дитиною, батьки якої з тої чи тої причини не піклуються про неї, або батьків просто нема.

Телефонують колектори, яким банки, не маючи надії отримати виплат, продали
кредити за безцінь. І колектори ці, в порушення законодавства, намагаються примусити людей платити. Ця ситуація не нова — погрожують: «Приїдемо і все у вас
заберемо». «Приїздіть! — відповідає жінка, яка не втратила почуття гумору, — я
вас чаєм напою та спати покладу, а ви послухаєте та подивитеся, як у нас тут весело!» Ми вже детально описували цю ситуацію, а також дії, які слід вчиняти тим,
хто потерпає від таких дзвінків, а коротко — банки не мають права нараховувати
пеню та штрафи за затримку чи не виплати людям, які мешкають в зоні АТО та взяли кредити ще до війни. Колекторські дзвінки треба просто іґнорувати.
Можна відзначити позитивний момент й безсумнівну користь від консультування. На початку грудня минулого року до юристів звернулися працівники дитячих
садків, яких хотіли примусово відправити у «добровільну» неоплачувану відпустку.
Узнавши від наших консультантів про незаконність такої вимоги, люди вибороли
своє право працювати. Правда, тепер мають іншу проблему — отримують лише 2/3
зарплатні, яку, притому, нараховують не з мінімальної (3200 грн), а з суми 1600
грн. Треба боротися далі.

Діти пішли до школи, немає великих страхів і переживань. Але насуває зима, і
найтяжча ситуація в тих, хто живе найближче до лінії вогню в квартирах, що обі— 31 —

гріваються буржуйками. Газу в місті нема, тож і центральне опалення відсутнє. В
попередні роки люди витягали з розбитих хат усе, що можна було спалити — підлоги, вікна, меблі. Взялися вирубувати лісові посадки, але це припинено під загрозою солідних штрафів. Сухостій рубати можна — з дозволу ВЦА, — але це, ясно,
проблеми не рішає.
Зараз у місті працює місія «Еммануїл» (міжнародна християнська організація)
спільно з місією «Спасемо Україну» — почали зараз встановлювати котли на твердому паливі по домах, де раніше було центральне опалення. Минулого року встановили такі котли в Мар’їнці, а зараз взялися за Красногорівку — планується встановити 700–800 таких котлів по місті. Але головна проблема — паливо. Звісно,
можна виписати вугілля, але питання — в грошах, ціни немаленькі — 3 тис. грн за
тонну, а роботи майже нема. Працює цех на цегельні. «Червоний хрест» може надавати роботи з відновлення зруйнованих домів — з оплатою 100 грн на день, ВЦА
організовує роботи з прибирання у місті, але, очевидно, цього замало.

     

Школа № 2
Велика проблема в місті з питною водою. Ту, що
у водопроводі, можна використовувати лише з технічною метою (прання тощо) — тижні зо два тому
приїздила комісія ООН, взяли проби й з’ясували, що
у воді така кількість різних небезпечних мікроорганізмів, що пити її неможна, та й має вона гіркий присмак. Це й не диво, бо подається вона до водогону,
що називається, напряму — без жодного очищення.
У колишньому палаці культури зараз міститься релігійна громада християн віри євангельської
«Церква Христа Спасителя»*. Просто в будівлі влітку 2015 року, коли були сильні обстріли, в спеціальному приміщені зроблено свердловину глибиною
30 метрів, встановлено очищувальне обладнання, і
труби виведено назовні — будь-хто може набирати
воду. А ще представники громади стараються розвозити питну воду по районах, де найбільша її нестача.
Допомагають, чим можуть.
*

Використовуючи нагоду, висловлюємо велику подяку «Церкві Христа Спасителя» за надане
приміщення для консультування, допомогу й гостинність.
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Воду можна набрати біля ВЦА, є питна вода і в гастрономі (1 грн за літр).

Цистерна біля ВЦА
Лише єдина школа працює. Після «останнього дзвінка» був дуже потужний обстріл, і школа сильно постраждала. Школа, можливо, працюватиме у дві зміни.
Намагаються «запустити» другу — на іншому кінці міста («на колхозі», як тут кажуть), але добиратися туди непросто, якщо тільки автобус не пустять, і наскільки
це реально — невідомо.
Працює єдиний дитячий садок.
Дуже сильно пошкоджена лікарня. Не встигли поміняти дах — знову розбили.
Лікарня працює лише частково — як амбулаторія, якщо щось серйозне — везуть до
Курахового.

Вирва у дворі лікарні

    
Лікарня
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У геть розбитому мікрорайоні «Сонячний» можна побачити городи — треба
ж якось жити й щось їсти, а в частково зруйнованих багатоповерхівках живуть
люди — поруч зі спаленими під’їздами є і під’їзди у задовільному стані.

     
Довелося почути переказані потерпілою слова слідчого, який складав акт про
зруйновану квартиру: «Ваші права — батьківщину любити й поменше говорити.
Бо можете постраждати». «Я це знаю», — відповіла жінка. Або, як кажуть люди, їх
питали в міліції: «Хто вас сюди посилає?!»
Люди втомлені. «Зараз хоч тихо», — кажуть вони. Електрика й вода (яку неможна пити) у будинки подається, але ввечері місто темне — люди побоюються вмикати навіть телевізори. «Свет в окнах — помощь врагу». Але хто ворог? Довелося
почути, що «це ж американці все розхитують і дають зброю». Отже, пропаганда діє,
і ясно, що то за пропаганда.

Права людини на південному сході України, 2017, №08

— 34 —

