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Вступ. Контекст поїздки
24-30 січня 2021 року відбулася чергова польова місія благодійного фонду «Восток-SOS» в межах 
моніторингу дотримання прав людини в зоні збройного конфлікту на територіях Донецької та 
Луганської областей, прилеглих до лінії розмежування.

Лінія розмежування розділяє підконтрольні та непідконтрольні українському уряду території на 
Сході країни. Безперешкодне пересування мирних жителів на лінії розмежування гарантує кращу 
гуманітарну ситуацію, забезпечує контакт між людьми та спрощує доступ до державних послуг та 
пільг для громадян, які проживають в окремих регіонах Донецької та Луганської областей (далі – 
ОРДЛО). Це особливо важливо для літніх мешканців ОРДЛО, адже вони складають приблизно дві 
третини з 1,16 мільйона людей, які щомісяця перетинали лінію розмежування у 2019 році, до початку 
пандемії1. Люди переважно їздять з ОРДЛО у підконтрольні уряду райони, щоб отримати пенсію та інші 
соціальні виплати, зняти готівку, відвідати родичів, отримати документи або придбати ліки, харчові 
продукти та інші товари, які важко знайти у непідконтрольних уряду районах. Легально перетнути 
лінію розмежування можна лише на контрольних пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ), розташованих уздовж 
неї. Проте з початком пандемії Covid-19 перетин КПВВ був суттєво ускладнений обома сторонами, 
а слабка комунікація та погані умови на деяких КПВВ створюють додаткові труднощі для всіх, хто 
перетинає лінію розмежування.

Під час місії моніторингова група відвідала Старий Айдар, Лопаскине, Трьохізбенку, Попасну в 
Луганській області та Троїцьке, Зайцеве, Авдіївку, Опитне, Піски, Гранітне, Лебединське у Донецькій 
області. Крім цього, спостерігачі також побували на КПВВ «Станиця Луганська», «Новотроїцьке» та 
«Гнутове».

ХАРКІВСЬКА 
ОБЛАСТЬ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 
ОБЛАСТЬ

ЗАПОРІЗЬКА 
ОБЛАСТЬ

Азовське море

Азовське море

Дніпро

КПВВ «Новотроїцьке»

с.Піски

с.Опитне

с.Авдіївка

КПВВ «Щастя»

КПВВ «Станиця Луганська»

с.Гранітне

с.Лебединське 

с.Троїцьке

с.Зайцеве

с.Лопаскине

с.Старий Айдар

с.Трьохізбенка

с.Попасна 

ЛУГАНСЬКА 
ОБЛАСТЬ

ЛУГАНСЬКА 
ОБЛАСТЬ

ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

КПВВ «Гнутове»

1 «Свобода пересування через лінію розмежування на сході України», ООН, січень 2020 р, https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/
sites/38/2020/03/Briefing-Note-on-Freedom-of-Movemnet-_2020-UA.pdf

https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2020/03/Briefing-Note-on-Freedom-of-Movemnet-_2020-UA.pdf
https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2020/03/Briefing-Note-on-Freedom-of-Movemnet-_2020-UA.pdf
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Як і в попередні моніторингові поїздки, учасників моніторингової групи насамперед цікавили 
порушення прав людини з боку співробітників всіх «силових» відомств, зокрема правоохоронних 
органів та Збройних сил. Крім того, ще одним завданням місії було фіксувати практики, 
пов’язані з адміністративними обмеженнями, зокрема спрямовані на запобігання поширенню 
коронавірусної інфекції, адже безперешкодне пересування людей через лінію розмежування та 
у населених пунктах, розташованих вздовж неї, несе надважливу гуманітарну функцію. 

Моніторингова поїздка відбулася в перші дні після закінчення в Україні зимового тритижневого 
локдауну (другого в країні після весни – початку літа 2020 року). Через послаблення карантинних 
заходів, пересування людей через КПВВ було більш жвавим, особливо в Луганській області. 
Загалом у січні лінію розмежування перетнули понад 27 тисяч людей2. Для порівняння, у квітні 
2020, під час загальнонаціонального локдауну, КПВВ перетнули менш ніж 40 людей3. Про 
відмінності ситуації з перетином лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях дивіться 
далі.

В останні дні моніторингової поїздки почалось загострення бойових дій після довгого періоду 
відносно суворого дотримання режиму припинення вогню. З міркувань безпеки представники 
Операції об’єднаних сил (ООС) могли наполягати на зміні маршруту моніторингової групи чи 
супроводжувати транспортний засіб моніторів до населеного пункту. Однак моніторингова 
група жодного разу не зіткнулася з забороною або обмеженням на відвідування населених 
пунктів. Погодні умови, зокрема відлига та пов’язаний з нею поганий стан доріг, більшою мірою 
вплинули на ситуативну зміну маршруту поїздки, ніж обставини, зумовлені бойовими діями.

У фокусі цієї моніторингової поїздки були два основних питання: перетин громадянами КПВВ на 
лінії розмежування та ситуація в так званих «закритих селищах» – прилеглих до лінії розмежування 
населених пунктах, доступ до яких обмежили представники ООС начебто з міркувань безпеки. 
Напередодні місії співробітники БФ «Восток-SOS» протягом кількох тижнів отримували повідомлення 
з різних районів про такі практики. В частині повідомлень йшлося про те, що всім стороннім особам, 
зокрема представникам гуманітарних організацій, заборонили в’їздити до населених пунктів. В 
інших повідомленнях – про те, що проїздити забороняють навіть місцевим жителям. Такі заборони 
начебто були зумовлені тим, що військові проводили перепис та ідентифікацію мешканців кожного 
селища. Перевірка цієї інформації була одним з основних завдань польової місії, а її маршрут значною 
мірою був обумовлений географією інформації, яку отримали раніше.

Рекомендації 
З огляду на загальновизнану потребу багатьох людей перетинати КПВВ або пересуватися в межах 
своєї громади, особливо літніх людей, які проживають в Окремих районах Донецької та Луганської 
областей (ОРДЛО) та відвідують підконтрольні уряду райони, щоб отримати пенсії та задовольнити 
інші особисті потреби, Freedom House і благодійного фонду «Восток-SOS» підготували такі 
рекомендації:

УРЯДУ, ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «РЕІНТЕГРАЦІЯ І ВІДНОВЛЕННЯ» 
ТА КОМАНДУВАННЮ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ (ООС):

1. Реагуйте на скарги щодо мешкання диких та агресивних собак, та переконайтеся, що мешканці 
Старого Айдару почуваються в безпеці.

2. Забезпечте справедливий та рівний доступ до тестів на COVID-19 На КПВВ «Станиця Луганська».

2 «Перетин лінії розмежування: Січень 2021», Право на Захист, лютий 2021, https://r2p.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/ukr-r2p_eecp_report-
jan-2021.pdf

3 «Перетин лінії розмежування: Квітень 2021», Право на Захист, травень 2021, https://r2p.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/eecp-report-
april-ukr.pdf

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/02/5/7282394/).
https://r2p.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/ukr-r2p_eecp_report-jan-2021.pdf
https://r2p.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/ukr-r2p_eecp_report-jan-2021.pdf
https://r2p.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/eecp-report-april-ukr.pdf
https://r2p.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/eecp-report-april-ukr.pdf
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3. Переконайтеся, що відсутні недобросовісні «волонтери», які можуть отримувати особистісні 
перевагами при встановленні мобільного додатку «Вдома».

4. Переконайтеся, Що огляд особистих речей у жінок, які перетинають лінію розмежування через 
КПВВ «Новотроїцьке» та «Щастя» будуть проводити представниці ДПСУ жіночої статі. 

СТРУКТУРА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БЛАГОУСТРІЙ КПВВ:

Державне підприємство «Реінтеграція та 
відновлення» (спільно з Донецькою та Луганською 
обласними військово-цивільними адміністраціями 
та Херсонською облдержадміністрацією)

Міністерство з питань 
реінтеграції тимчасово 
окупованих територій 
України

КПВВ (на яких несуть 
службу представники 
ДПСУ, МНС, Національної 
поліції, ДФС, СБУ)

КПВВ
Процес перетину лінії розмежування більшою мірою обмежується представниками де-факто влади 
Окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), ніж Києвом, до того ж обмежується 
по-різному. Оскільки КПВВ на лінії розмежування де-факто функціонують як пункти прикордонного 
контролю, український уряд зі свого боку не вводив жодних додаткових заходів з обмеження 
пересування, пов’язаних з епідеміологічною ситуацією – на КПВВ діють тільки чинні правила 
перетину кордону. Крім того, відповідно до домовленостей у межах «мінського процесу», українська 
сторона ще у 2020 році підготувала до відкриття ще кілька додаткових КПВВ: «Щастя» та «Золоте». 
Відкриття цих КПВВ важливо з огляду на великий запит з боку місцевого населення, адже це 
допоможе розвантажити інші КПВВ. Можливість перетину лінії розмежування через них блокується 
де-факто владою ОРДЛО. До того ж, окупаційні адміністрації з початком епідемії серйозно обмежили 
переміщення людей і через КПВВ, які працювали раніше. Для порівняння, за січень 2021 року КППВ 
«Станиця Луганська» перетнули в обидва боки 27 тисяч осіб – це в 11 разів менше, ніж за січень 2020 
року – 294 тисяч.

Політика де-факто влади ОРДЛО відрізняється залежно від регіону. Через КПВВ «Станиця 
Луганська» представники окупаційної адміністрації так званої ЛНР пропускають на окуповану 
територію практично всіх, у кого є місцева реєстрація, зокрема внутрішньопереміщених осіб з 
постійною реєстрацією на території окупованих районів Луганської області. Пройти через єдиний 
пункт в’їзду-виїзду в Донецькій області – КПВВ «Новотроїцьке» – можна тільки оформивши 
заздалегідь у де-факто влади так званої «ДНР» дозвіл на перетин лінії розмежування. Для 
отримання цього дозволу потрібна «вагома причина», а процес його оформлення може 
займати від двох тижнів до кількох місяців. Унаслідок цього, кількість людей, які перетинають 
лінію розмежування в Донецькій області, зараз приблизно в десять разів менша, у порівнянні з 
Луганською: до двохсот людей за день у Донецькій та до двох тисяч людей за день у Луганській. 

Пропаганда окупаційної адміністрації пояснює обмеження (як і майже повне закриття лінії 
розмежування минулого року) нібито неконтрольованим зростанням захворюваності коронавірусною 
інфекцією на підконтрольній уряду території України. Дані, які оприлюднює де-факто влада 
окупованих районів, свідчать про нібито низький рівень поширення Covid-19 в ОРДЛО. Однак ці 
дані не викликають довіри. Були періоди, коли «статистика» нових випадків захворювання на 
окупованих територіях не оновлювалася тижнями, а влітку 2020 року в медичних закладах так 
званої «ЛНР» взагалі не було тестів. Побічно про суттєве заниження статистики свідчать навіть ті 
дані про смертність від Сovid-19, які оприлюднила сама де-факто влада окупованих територій – 
понад 8% летальних випадків від загальної кількості заражених. Найбільш вірогідне пояснення 
такої високої смертності – низький рівень реєстрації тих заражених, в кого хвороба протікає у 
відносно легкій формі. Водночас є всі підстави стверджувати, що дані про смертність від Сovid-
19 також занижені. Про це, наприклад, свідчить сплеск смертності від «пневмонії» в Луганську в 
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періоди недостатньої забезпеченості тестами на Сovid-19. Отже, де-факто влада ОРДЛО ймовірно 
використовувала аргумент про поширення коронавірусу в Україні виключно для виправдання 
подальшого обмеження пересування через КПВВ та погіршення зв’язків з підконтрольними 
українському уряду територіями.

Люди, які чекають у чергах на прохід через КПВВ

Незважаючи на явну невідповідність «статистики» від де-факто влади ОРДЛО реальному рівню 
поширення коронавірусної інфекції на окупованій території, вона демонструє сильний розрив 
між епідеміологічною ситуацією в непідконтрольних районах Донецької та Луганської областей: 
в окупованих районах Донецької області зареєстровано майже в десять разів більше випадків 
зараження Covid-19, ніж в окупованих районах Луганської області. 

При цьому, з минулого року «кордон» між так званою «ДНР» і так званою «ЛНР» закритий, а 
переміщення людей практично припинилося. Поодинокі випадки поїздок можливі через Росію, але 
місія зафіксувала незначну кількість людей, які пересуваються по цьому маршруту. Наявна різниця 
в кількості населення недостатня, щоб пояснити відмінність у кількості виявлених заражень. Однією 
з причин може бути гірше постачання тестів до так званої «ЛНР», порівняно з так званою «ДНР». 
Однак, цього теж недостатньо, оскільки відсоток смертності (згідно з даними де-факто влади) за 
цих обставин відрізняється незначно. Вагомішим фактором може бути те, що населення окупованих 
районів Донецької області має значно інтенсивніше сполучення з Росією, оскільки де-факто влада 
так званої «ДНР» практично повністю закрила можливість перетинати лінію розмежування через 
КПВВ. У так званої «ЛНР» значно інтенсивніше сполучення з підконтрольною українському уряду 
територією.

Іншими словами, на противагу твердженням пропаганди де-факто влади окупованих територій, 
неконтрольоване поширення коронавірусної інфекції в ОРДЛО відбувається з боку Росії, а не з 
підконтрольної уряду території України. Однак, населення окупованої території має недостатньо 
інформації про реальну ситуацію навіть у сусідніх районах Донецької та Луганської областей та не 
довіряє українській офіційній інформації. Налагодження повноцінного інформування населення 
ОРДЛО має стати пріоритетним завданням для українського уряду та громадянського суспільства.
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Зараз основні причини перетину КПВВ – відвідування родичів, отримання соціальних виплат, зняття 
готівки, придбання ліків та продуктів тощо. Крім того, із закінченням локдауну люди почали їхати з 
окупованих районів Луганської області на підконтрольну українському уряду територію в пошуках 
роботи. У зворотний бік їде незначна кількість українських громадян, які мешкають на підконтрольній 
уряду території України. Вони їдуть на окуповану територію лікувати хвороби, на яких традиційно 
спеціалізувалися медичні установи Донецька і Луганська, зокрема онкологічні.

Як і при будь-якому перетині українського кордону в період епідемії, на КПВВ громадяни зобов’язані 
встановити (або активувати) мобільний додаток «Вдома» та склсати тест на Сovid-19 або піти на два 
тижні на обов’язкову самоізоляцію. Більшість людей, які перетинають лінію розмежування, вибирають 
тест, однак ситуація з тестами на різних КПВВ відрізняється.

На КПВВ «Станиця Луганська» після зони паспортного контролю розташовані чотири павільйони, 
в яких можна зробити ПЛР-тест від двох різних комерційних лабораторій. Більш того, вартість 
тестів на КПВВ «Станиця Луганська» приблизно на 10 євро вища, ніж у Києві або Сєвєродонецьку. 
Однак цим особливості функціонування тестової індустрії на КПВВ не обмежується. Відповідно до 
неофіційної інформації, отриманої в процесі польових досліджень, серед тестів, зроблених на КПВВ, 
частка негативних – близько 100%. Зібраної інформації недостатньо, щоб стверджувати напевно, 
але не можна виключати можливість недостовірності даних тестування на КПВВ. 

Павільйони, в яких можна зробити ПЛР-тест

На КПВВ лабораторії користуються послугами неофіційних рекламних агентів. Ці «зазивали» 
направляють у «свій» кіоск людей, які перетинають лінію розмежування. За неофіційною інформацією, 
вони отримують грошову винагороду 100 грн (близько 3 євро) за кожного клієнта. Крім того, одна 
з лабораторій користується конкурентною перевагою, адже її кіоск розташований ближче до зони 
паспортного контролю, поруч із навісом, через який люди виходять після перевірки документів. Поліція 
не допускає «зазивал» працювати під навісом, таким чином, значний потік клієнтів автоматично 
перенаправляється в перший кіоск. Через це існує ситуація недобросовісної конкуренції.

Раніше моніторам БФ «Восток-SOS» повідомляли, що з боку представників українських силових 
структур на КПВВ «Станиця Луганська» були зловживання, пов’язані з необхідністю встановлення 
мобільного застосунку «Вдома». Начебто, перевіряючи, чи встановлений застосунок, співробітники 
поліції брали у людей, які перетинають лінію розмежування, телефони, видаляли раніше встановлений 
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застосунок, і відправляли їх до людей, які представлялися «волонтерами» та встановлювали його 
заново за 100 грн. Проте в ході польової місії підтвердити цю інформацію не вдалося. Під час 
візиту моніторингової групи на КПВВ, «волонтерів», які встановлюють за гроші мобільний додаток, 
не зафіксували. Однак, необхідно зауважити, що представники прикордонної служби змусили 
моніторингову групу чекати на можливість працювати на КПВВ близько сорока хвилин.

Зовсім інша ситуація була зафіксована на КПВВ «Новотроїцьке». Там, у людей, які перетинають 
лінію розмежування, є можливість зробити безкоштовний експрес-тест. Тести роблять у медичному 
пункті, обладнаному на території зразково-показового «логістичного хабу». Хоча раніше 
співробітники БФ «Восток-SOS» отримували інформацію, що тестів привозять недостатньо, у 
процесі моніторингового візиту на КПВВ спостерігачі не отримали підтвердження цих повідомлень. 
Однак у медичному пункті на КПВВ повідомили, що отримують меншу кількість тестів, ніж держава 
офіційно заявляє.

КПВВ «Новотроїцьке»

Так само як і на «Станиці Луганській», частка негативних тестів на КПВВ «Новотроїцьке» – близько 
100%. Однак через меншу точність експрес-тестів, а також через те, що лінію розмежування в 
Донецькій області перетинають набагато менше людей, ці показники не виглядають настільки 
кричуще дивними, як у Луганській області.

Єдина скарга від людей, що перетинають тут лінію розмежування, яку зафіксували в ході моніторингу – 
це особистий огляд на КПВВ. Його проводять співробітники митної служби чоловічої статі, зокрема 
особистий огляд жінок. Проте, відповідно до ст. 264 КУпАП, «особистий огляд може провадитись 
уповноваженою на те особою однієї статі з оглядуваним...».

Гарне враження справляє логістичний хаб, розташований на КПВВ «Новотроїцьке». Там є центр 
надання адміністративних послуг (ЦНАП), відділення Ощадбанку, Нова пошта, поліція і магазин. 
На жаль, у ЦНАП повідомили, що громадяни, які перетинають лінію розмежування, до них не 
звертаються. Можливо, це пояснюється тим, що це були тільки перші дні роботи після локдауну. 
А може це через незначну кількість жителів окупованих територій, які перетинають лінію 
розмежування через КПВВ. Однак, не виключено, що люди просто не знають про широкий спектр 
адміністративних послуг, які вони можуть там отримати, і їдуть за необхідними документами далі − 
в звичні установи в містах. Необхідно налагодити інформування людей, які перетинають лінію 
розмежування, про послуги, які можна отримати в ЦНАП, хоча б у вигляді інформаційних листків 
та оголошень на території КПВВ.
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До роботи логістичного хабу на КПВВ можуть бути тільки незначні зауваження. Одне з них – щодо 
доступності приміщення поліції. Відділення розташоване в логістичному хабі на другому поверсі. До 
нього ведуть доволі круті сходи, по яких складно піднятися не тільки людям з інвалідністю, а й літнім 
людям, які становлять значну частину перетинаючих КПВВ.

На фото показана проблема з доступом до кімнати поліції для людей с інвалідністю

Дивною є ситуація з купівлею телефонів на КПВВ. Якщо в людини, яка проходить КПВВ і має встановити 
застосунок «Вдома», немає смартфона або телефон старої моделі, співробітник прикордонної 
служби супроводжує її до магазину, який розташований на території логістичного хабу. Там людина 
купує необхідний телефон, а потім повертається з ним у зону паспортного контролю, де застосунок 
активують. Хоча ця практика виглядає як послаблення, що дає можливість людям перетнути лінію 
розмежування, вона ж відкриває певні можливості для зловживання. Наприклад, в магазині немає 
можливості безготівкового розрахунку. Відсутність терміналу співробітники магазину пояснюють 
тим, що у логістичного хабу немає формальної поштової адреси. Водночас, у відділення Нової пошти, 
яка знаходиться в тій же будівлі, термінал працює і формальна адреса, нехай і досить дивна, є. Однак, 
під час моніторингу ніяких скарг ані на роботу магазину, ані на практику, що склалася з купівлею там 
мобільних телефонів зафіксовано не було. Навпаки, люди, з якими спілкувалися монітори «Восток-
SOS», сходилися на тому, що це «зручно».

Крім того, досі існує практика примусової 14-денної обсервації у селищі міського типу Гостре 
людей, які не мають можливості встановити мобільний застосунок або які з тієї чи іншої причини 
не зробили тест, попри те, що Кабмін скасував цю практику ще влітку минулого року. За відгуками 
людей, з якими спілкувалися монітори, умови утримання в центрі обсервації задовільні. Безкоштовне 
проживання забезпечується державою. Передбачається, що громадяни протягом обсервації в центрі 
самі оплачують харчування, але фактично зараз його забезпечують гуманітарні організації.

Слід зазначити, що перетин лінії розмежування в обхід КПВВ є практично неможливим. Винятковою 
є ситуація в населених пунктах, розділених лінією розмежування. Місія відвідала один з них – 
Гранітне. Тут із непідконтрольної українському уряду частини селища по заздалегідь узгоджених 
із представниками ООС списках ходять у школу вчитель і діти в супроводі дорослих. Аналогічна 
ситуація фіксувалася раніше і в деяких інших населених пунктах. Однак загалом лінія розмежування 
практично непроникна, а спроби несанкціоновано її перетнути небезпечні навіть для мешканців 
прилеглих населених пунктів, які добре знають місцевість.

Через це багато жителів окупованих територій, щоб відвідати сусідній населений пункт у 
підконтрольних українському уряду районах, виїжджають до Російської Федерації та заїжджають 
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через російсько-український кордон у пункті пропуску «Мілове». Особливою популярністю такий 
маршрут користувався під час весняно-літнього локдауну в Україні та наступні місяці, коли де факто 
влада ОРДЛО закрила КПВВ. Зараз з окремих районів Луганської області стало простіше добиратися 
на підконтрольну українському уряду територію через КПВВ. Однак, для тих, хто їде з окупованої 
частини Донецької області, поїздка через Росію продовжує бути альтернативою перетину лінії 
розмежування через КПВВ. 

Водночас поїздка в Росію з неконтрольованих українським урядом районів Донецької та Луганської 
областей є порушенням порядку перетину державного кордону України і загрожує адміністративною 
відповідальністю, зазвичай у вигляді штрафу в 1700 грн. Питання про можливість її скасування або 
пом’якшення для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території, принаймні 
на час дії карантинних обмежень, підіймалося раніше низкою громадських організацій, але серйозно 
не розглядалося. Зі слів джерел фонду «Восток-SOS» у прикордонній службі, в середньому за день 
пункт «Мілове» перетинають 1100-1200 людей.

Попри це, Україна демонструє зацікавленість   тим, щоб по можливості не створювати для власних 
громадян ситуацію, в якій вони змушені порушувати законодавство. Тут йдеться не тільки про 
додаткові обмеження і незручності для українських громадян – жителів непідконтрольних уряду 
районів Донецької та Луганської областей, а й про матеріальний бік питання. Де-факто адміністрації 
окупованих територій, наближені до них групи та їх російські партнери контролюють ринок 
пасажирських автоперевезень через Росію. В умовах обмеженості сфер прибуткового бізнесу в 
ОРДЛО важливість транспортного сектору зростає. У разі більш інтенсивного і вільного пересування 
громадян безпосередньо через лінію розмежування на підконтрольну українському уряду територію 
політичні та економічні еліти ОРДЛО втратять це джерело доходу. Виглядає логічним припущення, 
що блокування відкриття нових КПВВ з боку де-факто влади окупованих територій частково може 
бути зумовлене банальним економічним інтересом. Інша причина може бути політичною. Де-факто 
влада ОРДЛО зацікавлена в тому, щоб послабити або розірвати зв’язки жителів окупованих територій 
з підконтрольною українському уряду територією. 

«Закриті селища»
Другою важливою метою моніторингової місії була перевірка повідомлень про факти недопуску та/
або обмеження представниками українських силових структур доступу до деяких населених пунктів 
Луганської та Донецької областей, прилеглих до лінії розмежування.

Спілкування з жителями н/п Лопаскіне, Луганська область
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Слід відразу зазначити, що учасники місії протягом поїздки не зіткнулись з жодними спробами 
перешкодити у відвідуванні таких населених пунктів. Єдиний раз, коли представники Збройних сил 
України внесли корективи в маршрут місії, стався під час відвідання Пісків. Це було обумовлено 
активізацією бойових дій з боку незаконних збройних формувань з окупованої території. Крім того, 
це був єдиний випадок, коли представники Збройних сил супроводжували моніторингову місію в 
населеному пункті. Проте вони не заважали спостерігачам спілкуватися з місцевим населенням та 
перебували на достатній відстані, не створюючи незручностей для роботи місії. 

Інформація, яку було зібрано під час місії, свідчить про те, що обмеження справді мали місце, але 
протягом жорсткого карантину, що діяв у 2020 році. Зокрема, були періоди, коли пересування 
було обмежене на всій території Донецької та Луганської областей. Найсвіжіші повідомлення про 
обмеження в’їзду були отримані в Лопаскиному Луганської області. Крім того, мешканці Старого 
Айдару скаржилися, що представники ООС не допускають в селище таксі далі блок-посту, що 
створює незручності для місцевих, особливо коли вони прямують на ринок продавати продукцію з 
власних господарств. 

Більшість скарг на дії представників силових структур, які отримала місія, стосувалися минулих 
років. До 2016–2017 років, за словами місцевих мешканців, майже в усіх населених пунктах 
системно фіксувалися випадки мародерства, неналежного поводження зі зброєю з боку нетверезих 
представників ЗСУ та добровольчих формувань, та навіть неспровокованого насильства або погроз 
цивільним особам. Крім того, було отримано інформацію про катування та знущання над місцевими 
з боку представників СБУ, які, за словами опитаних, фабрикували справи проти місцевих мешканців. 
Звісно, всі ці данні вимагають перевірки та не можуть братися до уваги як доведені факти. У будь-
якому разі, за останні роки ситуація відносно нормалізувалася.

Варто також зазначити, що місцеві мешканці декларують небажання скаржитись на військових та 
поліцію, навіть коли дають зрозуміти, що підстави для таких скарг є. Натяками вони повідомляють, 
що побоюються за власну безпеку та життя, бо не відчувають себе захищеними від зловживань із 
боку представників силових структур. 

У деяких населених пунктах військові, зокрема з Управління цивільно-військового співробітництва 
CIMIC – єдині, хто допомагає з транспортом до найближчого міста, а військові медики – єдині, хто 
надає цивільним медичну допомогу на місці (наприклад, в Опитному). Прикладів різноманітної 
допомоги цивільному населенню з боку військових є багато. Але в більшості випадків складається 
враження, нібито військові намагаються існувати з цивільним населенням у паралельних світах, які 
не перетинаються. Після семи років збройного конфлікту така модель виглядає дивно, адже майже 
увесь цей час військові вимушені регулярно контактувати з місцевим населенням. 

Відносини цивільних з військовими багато в чому залежать від конкретних командирів та 
відрізняються у різних військових частинах. 

Деякі порушення місцеві мешканці вже сприймають за норму та не вважають, що на це варто 
скаржитись, чи не вірять, що щось може змінитися. Наприклад, в Лопаскиному співробітники поліції 
регулярно тимчасово забирають у місцевих мешканців мобільні телефони, нібито на перевірку IMEI 
(унікальне 15-значне число, яке присвоюється кожному мобільному пристрою). Таким чином, поліція 
начебто перевіряє, чи не був конкретний телефон вкрадений. Такі дії поліції відверто незаконні. 
Проте, частково звикнувши, частково побоюючись неприємностей, мешканці не протестують проти 
цієї ганебної практики. 

Ще одним зафіксованим порушенням на системному рівні є проживання військових у будинках на 
території населених пунктів. В більшості випадків ідеться про покинуті будинки, власники яких інколи 
приїздять. Наскільки відомо, вирішити цю проблему на системному рівні зараз навіть не намагаються. 
У деяких населених пунктах, таких як Водяне, Широкине, Новоалександрівка, Троїцьке та інших, 
військові проживають у домах місцевих мешканців цілими вулицями. 

Облаштування блок-постів та позицій в безпосередній близькості до будинків місцевих мешканців 
(наприклад, в селі Трьохізбенка, розташованому на лінії розмежування) також є порушенням 
міжнародного гуманітарного права та наражає цивільних на небезпеку.
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В’їзд в н/п Гранітне, Донецька область

Інший приклад небажаних наслідків розташування блок-постів та позицій в межах або неподалік від 
населених пунктів – збільшення кількості бродячих собак. Військові їх годують, вони безконтрольно 
розмножуються та невеликими зграями заходять до населених пунктів. Інколи собаки поводяться 
агресивно та нападають на місцевих мешканців, зокрема дітей. Декілька таких випадків зафіксували 
в Старому Айдарі. Однак і в інших селищах спостерігачі бачили зграї агресивних собак, які 
супроводжували військових на території населених пунктів. Скарги на це мешканців Старого Айдару 
ігнорують. 

Висновки
Інформації, яку спостерігачі отримали протягом місії, не завжди достатньо для категоричних 
тверджень. Потрібно ґрунтовніше дослідити ситуацію з тестами на Сovid-19 на КПВВ – їхня вартість, 
ступінь достовірності, преференції щодо конкретної лабораторії на КПВВ «Станиця Луганська» з боку 
поліції та, можливо, прикордонної служби, різниця в підходах щодо тестування (а також обсервації) 
в Донецькій та Луганській областях. Ретельного контролю вимагає також ситуація з перевіркою 
мобільних телефонів та встановленням мобільного застосунку «Вдома». 

Варто підкреслити необхідність більш широкого та повного інформування мешканців окупованих 
районів Донецької та Луганської областей щодо ситуації з розповсюдженням коронавірусної інфекції 
на підконтрольних українському уряду районах. Де-факто влада окупованих територій дезінформує 
мешканців з цього питання та намагається якнайбільше обмежити сполучення громадян із вільною 
територією. 

У процесі місії спостерігачі перевірили інформацію щодо існування обмежень та заборони на в’їзд 
до деяких населених пунктів, які розташовані на лінії розмежування. Виявилось, що більшість із 
цих повідомлень стосувалася періоду, що вже минув. Ситуація була пов’язана з обмеженнями 
під час карантину. Обґрунтування цієї практики є вкрай сумнівним, проте на власному досвіді 
місія встановила, що зараз сполучення з усіма населеними пунктами, звідки надходили подібні 
повідомлення, відкрите. 

З переліку зафіксованих проблем у цих населених пунктах, невідкладного вирішення потребує 
ситуація з напівдикими собаками в селі Старий Айдар, що загрожує безпеці, життю та здоров’ю 
місцевих мешканців.  



Дотримання прав людини 
на Сході України під час 
пандемії коронавірусу

Ця ініціатива стала можливою завдяки 
щедрій підтримці американського народу 
через Агентство США з міжнародного 
розвитку (USAID). Вміст цього звіту є 
виключною відповідальністю PROGRESS 
і не обов’язково відображає погляди 
USAID або уряду Сполучених Штатів.
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