ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ

РОЗСЛІДУВАННЯ ФАКТІВ
СТВОРЕННЯ ТА
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТАЄМНОЇ
В’ЯЗНИЦІ «МДБ ДНР» В
ДОНЕЦЬКУ

2 вересня 2019 року о 14:00 в приміщенні ІА Укрінформ (
вул Б.Хмельницького, 8/16) відбудеться
прес-конференція з вимогою відкритого та
неупередженого суду над Романом Лягіним, причетним
до створення секретної тюрми “МДБ ДНР” і організатором
референдуму у Донецьку у 2014 р.
Спікери прес-конференції:
Дмитро Потєхін (блогер, колишній ув’язнений секретної
тюрми “ДНР” в ІЗОЛЯЦІЇ), Ігор Козловський (запрошено)
Оксана Саржевська-Кравченко (директорка фонду
ІЗОЛЯЦІЯ)
Олександра Матвійчук (Центр громадянських свобод)
Ольга Решетілова (Медіа-ініціатива за права людини)
Володимр Єфименко (Адвокатське об`єднання «Головань і
Партнери»)
Акредитація для ЗМІ:
Дар'я Коваленко +38 095 419 67 98 d.kovalenko@prhouse.com.ua
Наталя Красненкова + 38 067 4655426, krasnenkova@prhouse.com.ua
Довідка:
Навесні 2014 року Роман Лягін був відповідальним за
проведення референдуму щодо створення
сепаратистської республіки в Донецькій області. У червні
того самого року він керував захопленням території
заводу Ізоляція в Донецьку. Майже вісім гектарів площі,
яка була орендована міжнародним благодійним фондом
ІЗОЛЯЦІЯ та комерційними підприємствами, згодом було
перетворено на секретну в'язницю “Міністерства
Державної Безпеки ДНР”. Відтоді виставкові простори,
!
лабораторія цифрового виробництва, бібліотека та
лекторії фонду використовуються як таємна в'язниця,
існування якої не підтверджується ватажками “ДНР” і тому
доступ до її приміщень залишається закритим для
міжнародних гуманітарних та правозахисних місій. Менш
з тим, від колишніх в'язнів, яким вдалося потрапити на
волю, відомо, що територію ІЗОЛЯЦІЇ перетворено на
тюрму, де людей утримують свавільно, катують та
примушують до рабської праці. Роман Лягін був
безпосередньо причетний до захоплення території
ІЗОЛЯЦІЇ в Донецьку і перетворення платформи
культурних ініціатив на тюрму.
Він також є цінним свідком, який може розкрити деталі
про організацію референдуму, створення “ДНР” і

причетність російських спецсил до виникнення
маріонеточних республік на Донбасі. Інформація,
отримана від Лягіна, може сприяти доведенню участі Росії
в військовій агресії проти України в міжнародних судах.
3 вересня 2019 року, о 15:30 в Шевченківському суді міста
Києва (вулиця Дегтярівська, 31А) відбудеться судове
засідання по справі Романа Лягіна. Існує ризик, що
правоохоронні органи намагатимуться максимально
закрити засідання для громадськості та домовитися з
Лягіним про співпрацю на невідомих та, ймовірно,
неприпустимих для постраждалих умовах. Закритий
процес з настільки резонансної справи— це поганий
прецедент на майбутнє, адже подібні розслідування
триватимуть й після закінчення війни з Росією. За п'ять
років існування тюрми “ДНР” українська держава не
спромоглася ані створити цілісний кейс щодо
функціонування секретної в’язниці, ані здійснити
цілеспрямований пошук свідків захоплення і потерпілих,
а також осіб, які забезпечують функціонування цього
нелегального об’єкта. Це призвело, зокрема, вже до того,
що персонал таємної тюрми “ДНР” безперешкодно
потрапляє на територію України і не переслідується за
законом. Згідно з показаннями колишніх в'язнів, куратор
та охоронники, які раніше працювали у в’язниці “ДНР” і
були причетні до катування українських громадян, наразі
вільно пересуваються країною та живуть поміж нами.
Неналежним чином висвітлюється та розслідується й
факт утримання на території тюрми журналіста
Станіслава Асєєва.
Організатор прес-конференції:
Фонд ІЗОЛЯЦІЯ
Адреса:
Укрінформ, вул. Б. Хмельницького, 8/16, Київ, 01001
Інформація про фонд
ІЗОЛЯЦІЯ — це неприбуткова недержавна платформа
культурних ініціатив, заснована 2010 року в Донецьку на
території колишнього заводу ізоляційних матеріалів,
якому фонд завдячує своїм ім’ям. У червні 2014 року
територію ІЗОЛЯЦІЇ захопили озброєні представники
самопроголошеної «Донецької Народної Республіки», після
чого інституція перебралася до Києва. Попри переїзд,
Донбас залишається в фокусі програмної діяльності
ІЗОЛЯЦІЇ.

