
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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Вступ
До пандемії COVID-19 через контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на Сході України між територіями, 
підконтрольними українському уряду, та територіями, тимчасово окупованими російськими та 
проросійськими сепаратистськими силами, щомісяця в середньому проходило понад мільйон людей1. 
Безпечний перетин кордону цивільними особами через КПВВ на лінії розмежування – демаркаційній 
лінії, що розділяє підконтрольні та непідконтрольні українському уряду території, – має дуже 
важливе значення. У першу чергу це стосується людей похилого віку, які живуть на непідконтрольних 
уряду територіях і повинні перетинати лінію розмежування через КПВВ для отримання доступу до 
державних пенсій, зняття готівки, отримання документів, придбання медикаментів або харчових 
продуктів. Після початку пандемії COVID-19 велика кількість обмежень та постійно змінювані 
правила сильно ускладнили перетин лінії розмежування. Саме тому відчуття невизначеності на лінії 
розмежування звичне для всіх, хто був поруч із нею або намагався її перетнути.

В умовах карантинних обмежень перетин лінії розмежування ускладнений додатковими вимогами, 
не всі з яких можна виконати. Це і наявність відповідного смартфону та доступу до інтернету, щоб 
встановити застосунок «Вдома», і потреба відбути самоізоляцію/обсервацію, і ризик несвоєчасного 
розгляду поданих документів для отримання дозволу на перетин, які вимагають державні органи 
України або структури так званих «ДНР»/«ЛНР». Така ситуація залишає багатьох людей у підвішеному 
стані, і для її вирішення необхідно об’єднати зусилля держави, громадського сектору та міжнародних 
організацій. 

ХАРКІВСЬКА 
ОБЛАСТЬ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 
ОБЛАСТЬ

ЗАПОРІЗЬКА 
ОБЛАСТЬ

Азовське море

Азовське море

Дніпро

КПВВ «Новотроїцьке»

с.Невельське

с.Травневе

с.Гладосове

КПВВ «Золоте»

КПВВ «Щастя»

КПВВ «Станиця Луганська»

Міждержавний пункт пропуску «Мілове»

ЛУГАНСЬКА 
ОБЛАСТЬ

ЛУГАНСЬКА 
ОБЛАСТЬ

ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

1 Щомісячна статистика перетину КПВВ, Державна прикордонна служба України, https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTdiM2VlOGEtYTdlZi00
OWI4LTlhNTgtZGFhNWNkMGZiMmZjIiwidCI6IjdhNTE3MDMzLTE1ZGYtNDQ1MC04ZjMyLWE5ODJmZTBhYTEyNSIsImMiOjh9 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTdiM2VlOGEtYTdlZi00OWI4LTlhNTgtZGFhNWNkMGZiMmZjIiwidCI6IjdhNTE3MDMzLTE1ZGYtNDQ1MC04ZjMyLWE5ODJmZTBhYTEyNSIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTdiM2VlOGEtYTdlZi00OWI4LTlhNTgtZGFhNWNkMGZiMmZjIiwidCI6IjdhNTE3MDMzLTE1ZGYtNDQ1MC04ZjMyLWE5ODJmZTBhYTEyNSIsImMiOjh9
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28 грудня 2020 року Кабінет Міністрів України визначив державне підприємство «Реінтеграція та 
відновлення» відповідальним за облаштування, утримання та обслуговування контрольних пунктів 
в’їзду-виїзду (КПВВ) та прилеглих до них територій2. Це підприємство має стандартизувати та 
привести всі КПВВ до єдиного зразка, щоб забезпечити якісні та безпечні умови перебування на 
КПВВ людей, які перетинають лінію розмежування, а також для представників державних органів, 
які несуть службу на КПВВ. Попри це, обов’язки, покладені на новостворене підприємство, також 
продовжують виконувати місцеві комунальні підприємства. Це створило ситуацію, в якій обов’язки по 
обслуговуванню КПВВ і прилеглих територій нечітко розділені між різними структурами та частково 
дублюються. 

У невизначеному стані залишаються також КПВВ «Золоте» та «Щастя», через які ще з листопада 
2020 року мали пропускати людей, згідно з домовленостями Тристоронньої контактної групи3. 
Українська сторона регулярно задіює весь особовий склад, необхідний для повноцінного 
функціонування КПВВ і пропуску людей. Проте де-факто влада т. зв. “ЛНР” продовжує блокувати 
пропуск людей.

Результати моніторингу 8-12 лютого
З 8 по 12 лютого українська правозахисна організація ГО «Truth Hounds», яка має багаторічний досвід 
документування порушень прав людини у зоні бойових дій, здійснювала моніторинг дотримання 
прав людини на лінії розмежування. Моніторингова група відвідала чотири КПВВ на підконтрольній 
уряду території України та пункт пропуску через державний кордон із Російською Федерацією 
«Мілове». Крім того, моніторингова група зустрілася з представниками новоствореного державного 
підприємства «Реінтеграція та відновлення» на КПВВ «Новотроїцьке» та «Щастя». Правозахисники 
поспілкувалися з ними про перехід цих КПВВ під управління ДП і пов’язані з цим проблеми та 
виклики. Також моніторингова група зустрілася з місцевими жителями наближених до лінії зіткнення 
населених пунктів Невельске, Травневе та Гладосове, щоб вивчити гуманітарну ситуацію та стан 
забезпечення прав людини у зв’язку з карантинними обмеженнями.

КЛЮЧОВІ ЗАДОКУМЕНТОВАНІ ПОРУШЕННЯ ТА НЕДОЛІКИ:

НА ЗАГАЛЬНИХ КПВВ

● Відсутність адекватних санітарних умов, зокрема сучасних туалетів, водопостачання, а також 
навісів над пішохідними частинами на деяких КПВВ. 

● Відсутність безкоштовного державного тестування на COVID-19 на КПВВ «Станиця Луганська». 

● Отримання негативного тесту на COVID-19 є необхідною умовою перетину лінії розмежування 
без проходження примусової 14-денної обсервації або самоізоляції. Частина людей на КПВВ 
не мають фінансової можливості отримати тест у лабораторії приватної клініки.

● Встановлення застосунку «Вдома» залишається проблематичним для багатьох людей, 
які перетинають КПВВ. Через це частина людей, особливо з економічно уразливих груп, 
наприклад, пенсіонери, зазнає додаткових витрат (грошей та часу), або взагалі позбавляється 
можливості перетнути лінію розмежування.

● На території деяких КПВВ та поруч із ними зростає кількість безпритульних тварин. Це 
збільшує ризик розповсюдження сказу та становить загрозу для життя та здоров’я людей, які 
перетинають лінію розмежування.

2 «Кабмін визначив ДП “Реінтеграція та відновлення” відповідальним за облаштування, утримання та обслуговування КПВВ», Міністерство з 
питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, 28 грудня, 2020, https://www.kmu.gov.ua/news/kabmin-viznachiv-dp-reintegraciya-
ta-vidnovlennya-vidpovidalnim-za-oblashtuvannya-utrimannya-ta-obslugovuvannya-kpvv-ta-prilegli-do-nih-teritoriyi

3 «Результати засідання ТКГ: два нових КПВВ у Золотому та Щасті вже 10 листопада, продовження режиму тиші та нові ділянки розмінування», 
Офіс Президента України, 28 жовтня, 2020, https://www.president.gov.ua/news/rezultati-zasidannya-tkg-dva-novih-kpvv-u-zolotomu-ta-shasti-64873

https://www.kmu.gov.ua/news/kabmin-viznachiv-dp-reintegraciya-ta-vidnovlennya-vidpovidalnim-za-oblashtuvannya-utrimannya-ta-obslugovuvannya-kpvv-ta-prilegli-do-nih-teritoriyi
https://www.kmu.gov.ua/news/kabmin-viznachiv-dp-reintegraciya-ta-vidnovlennya-vidpovidalnim-za-oblashtuvannya-utrimannya-ta-obslugovuvannya-kpvv-ta-prilegli-do-nih-teritoriyi
https://www.president.gov.ua/news/rezultati-zasidannya-tkg-dva-novih-kpvv-u-zolotomu-ta-shasti-64873
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Реклама приватного центру тестування на Covid-19 у Станиці Луганській

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 ГО «Truth Hounds» підготували такі рекомендації:

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

1. Забезпечити безкоштовне тестування на COVID-19 на КПВВ «Станиця Луганська».

2. Встановити на КПВВ «Щастя» та «Золоте» навіси над пішохідними частинами.

3. Забезпечити гуманний процес стерилізації безпритульних тварин на КПВВ «Новотроїцьке». 

4. Забезпечити всі КПВВ водопостачанням, питною водою, інтернет-доступом через Wi-Fi, 
навісами над пішохідними частинами, місцями для сидіння в зонах очікування та туалетами.

5. Створити для людей, що очікують на перетин через лінію розмежування, модульні комплекси 
із системою обігріву в зимовий період та системою кондиціонування в літній період.

6. Забезпечити всі контрольно-пропускні пункти інтернет-доступом через Wi-Fi, необхідним 
для встановлення мобільного застосунку «Вдома», особливо з огляду на поганий мобільний 
зв’язок на деяких КПВВ.

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)
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Додаткові спостереження
Крім цього, під час своїх візитів на КПВВ, до місцевих громад та під час спілкування з цивільними та 
іншими особами, монітори зробили викладені нижче спостереження.

КПВВ «Новотроїцьке» – моніторинговий візит 8 лютого

Ситуація з перетином: через КПВВ «Новотроїцьке» перетин досі відбувається лише по понеділках 
та п’ятницях з 8:00 до 16:00. В інші дні він блокується зі сторони так званої «ДНР». Протягом дня 
КПВВ пропускає в середньому кількасот людей у двох напрямках.

Ситуація з тестуванням на COVID-19: у ЦНАП, який розташований біля КПВВ, діє медичний пункт 
від Волноваського районного центру первинної медико-санітарної допомоги. У пункті працюють 
фельдшерка і лаборантка, для яких робота на пункті є формою чергування. Якщо КПВВ переведуть 
на щоденну роботу, то медичний пункт планують забезпечити двома фельдшерами. Станом на 13:05 
8 лютого 2021 року, 18 осіб пройшли тестування й у всіх тести показали негативні результати. За 
словами фельдшерки, тестів (виробництва компанії Abbot) вистачає на всіх охочих. Саме тестування 
відбувається у формі забору назального мазка. Монітори не зафіксували довгих черг на проходження 
тестування, увесь процес займає декілька хвилин. Заявлена вакцинація представників правоохоронних 
органів (які стоять третіми у черзі на безкоштовну вакцинацію) поки що не відбувається, проте 
представники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) про цей намір держави чули та вже 
складають попередні списки охочих вакцинуватися серед особового складу.

Зафіксовані проблеми: поруч з КПВВ та на його території мешкають безпритульні собаки, кількість 
яких зростає. Монітори нарахували понад 10 собак, з яких лише у декількох були бирки (наявність 
бирки зазвичай означає, що собаку стерилізовано та щеплено від сказу). За словами начальниці зміни 
ДПСУ, прикордонники стерилізували цих собак у 2019 році за власний кошт. Відтоді стерилізацію не 
проводили. Це збільшує ризик розповсюдження сказу та становить загрозу для життя та здоров’я 
людей, які перетинають лінію розмежування.

У результаті візиту на КПВВ «Новотроїцьке» моніторам вдалося надати важливу допомогу жінці з 
окупованої території, яка потребує лікування онкології. У перші ж хвилини візиту 8 лютого жінка 
розповіла моніторам, що має проходити термінове лікування у медичному закладі на непідконтрольній 
території. Однак зі сторони так званої «ДНР» її не внесли до «списку», за яким людей пропускають на 
непідконтрольну уряду України територію. 

Мене нікуди не пустять. В списку не виявилось. Я інвалід другої 
групи. З інституту раку їду – в мене онкологія. Пушиліну писала (...) 
Ви не можете на них повпливати?»

Жінка зверталась до представників ДПСУ з проханням допомогти їй вирішити цю ситуацію. Грошей 
на гуртожиток чи хостел, або інших можливостей залишатись на підконтрольній уряду України 
території у неї вже не було. Представники ДПСУ пояснили їй, що вона може вільно перетнути КПВВ 
зі сторони, підконтрольній Україні, однак якщо її немає у «списку» на пропуск так званої «ДНР», 
скоріш за все ті її не пропустять. Це означатиме, що жінці доведеться повертатися з «сірої зони» 
між КПВВ «Новотроїцьке» та КПП «Оленівка» (контрольний пункт пропуску так званої «ДНР») на 
підконтрольну уряду України територію. Для цього їй потрібно буде встановити додаток «Вдома» та 
піти на самоізоляцію або обсервацію згідно з карантинними обмеженнями, які продовжують діяти в 
України. 

Представники ДПСУ пояснили, що ні вони, ні представники інших органів, що несуть службу на 
КПВВ, не мають безпосереднього впливу на представників так званої «ДНР», а отже не можуть 
посприяти внесенню людей у «список». Виходячи із ситуації, що склалася у цієї жінки, представники 
моніторингової групи від ГО «Truth Hounds» оперативно зв’язалися з БФ «Восток-SOS», які також 
є партнерами по проєкту, та передали їм контакти. Представники БФ «Восток-SOS» зв’язалися з 

https://vaccination.covid19.gov.ua
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жінкою та надали відповідну допомогу, поселивши в гуртожиток на підконтрольній уряду України 
території. За п’ять днів жінку внесли в списки на перетин лінії розмежування з боку представників 
так званої «ДНР». 12 лютого вона змогла перетнути лінію розмежування через КПВВ «Новотроїцьке» 
у бік непідконтрольної території Донецької області. 

КПВВ «Станиця Луганська» – моніторинговий візит 10 лютого

Ситуація з перетином: КПВВ працює щодня з 8:00 до 16:00, втім, за словами представника 
ДПСУ, припиняє пропускати людей на непідконтрольні території о 15:30. Це відбувається тому, що 
представники де-факто влади на непідконтрольній уряду України території часто відмовляють людям 
у проходженні і вони змушені повертатися на підконтрольну уряду України територію. В  середньому 
за день КПВВ в обидва напрямки перетинають 1,5–2 тисячі осіб. У день моніторингу на 13:00 з 
підконтрольної уряду України території перетин здійснили 588 осіб; з непідконтрольної – 692.

Риночок біля КПВВ у Станиці Луганській
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Ситуація з тестуванням на COVID-19: на КПВВ не забезпечене безкоштовне тестування на 
COVID-19. Охочі пройти тестування мають звертатися до приватних лабораторій. Заявлена вакцинація 
представників правоохоронних органів поки що не відбувається. Проте представники ДПСУ про цей 
намір держави чули та вже складають попередні списки охочих вакцинуватися серед особового 
складу.

Зафіксовані проблеми: КПВВ «Станиця Луганська» перевантажене. Відкриття КПВВ в Щасті та 
Золотому суттєво полегшило б роботу КПВВ «Станиця Луганська».

КПВВ «Щастя» – моніторинговий візит 10 лютого

Ситуація з перетином: КПВВ не працює на перетин і перебуває в режимі очікування. За словами 
представників ДПСУ, пункт готовий відкритися на пропуск у будь-який момент.

Ситуація з тестуванням на COVID-19: планується, що люди, які перетинають лінію розмежування, 
зможуть отримати безкоштовний тест на COVID-19 у медпункті на території ЦНАП. На момент 
моніторингу ЦНАП працював за розкладом, але медпункт був зачинений.

Зафіксовані проблеми: на КПВВ відсутні навіси над пішохідними частинами, що робить людей на 
КПВВ вразливими до дощу чи сонця.

Міждержавний пункт пропуску «Мілове» – моніторинговий візит 11 лютого

Ситуація з перетином: як зазначено у попередньому моніторинговому звіті4, жителі Донецької і 
Луганської області також переходять на непідконтрольні уряду райони й назад через російський 
кордон. Формально людина, яка перетинає російсько-український кордон на територіях, 
непідконтрольних українському уряду, робить це незаконно. Співробітники ДПСУ, що працюють на 
пункті пропуску, фіксують ці порушення та накладають за них штрафи у розмірі 1700 грн. З огляду на 
те, що Російська Федерація на день моніторингу перебувала у «червоному списку» країн за кількістю 
поширення коронавірусної інфекції, люди, які проходять міждержавний пункт пропуску повинні 
встановити додаток «Вдома» та відбути самоізоляцію відповідно до чинних в Україні карантинних 
обмежень.

Під час візиту монітори стали свідками того, як представники ДПСУ викликали на пункт пропуску 
поліцію, оскільки там знаходилась людина, яка не змогла самостійно встановити додаток «Вдома». 
Представники Національної поліції України допомогли цій людині встановити додаток на її телефон 
і вона вирушила до найближчої зупинки транспорту, щоб дістатися до свого місця проходження 
самоізоляції. Для того, щоб дістатися до місця самоізоляції, людям, які встановили додаток, відведено 
24 години. 

Також монітори стали свідками спроби перетнути україно-російський кордон громадянином 
Азербайджану, у якого була посвідка на проживання в Україні. Представники ДПСУ не пропустили 
цього чоловіка на територію ПП, оскільки «Мілове» – міждержавний пункт пропуску, який можуть 
перетинати лише громадяни України або РФ. Для того, щоб громадянину іншої країни перетнути 
кордон із РФ, представники ДПСУ порадили йому скористуватися найближчим міжнародним 
пунктом пропуску. Під час спілкування з представниками ДПСУ, чоловік сказав, що планував таким 
чином потрапити через Російську Федерацію в тимчасово окупований Донецьк. 

Ситуація з тестуванням на COVID-19: біля пункту пропуску є можливість здати платний ПЛР-тест 
на COVID-19 у філіях приватних клінік, які розташовані поруч з ПП.

4 Усі звіти, підготовлені в рамках цієї ініціативи, можна отримати за посиланням: https://freedomhouse.org/uk/prav-lyudini-na-skhodi-ukraini-pid-
chas-pandemii

https://freedomhouse.org/uk/prav-lyudini-na-skhodi-ukraini-pid-chas-pandemii
https://freedomhouse.org/uk/prav-lyudini-na-skhodi-ukraini-pid-chas-pandemii
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КПВВ «Золоте» – моніторинговий візит 12 лютого

КПВВ «Золоте» досі працює «вхолосту» через блокування пропуску людей зі сторони так 
званої «ЛНР». Монітори знову звернули увагу, що КПВВ «Золоте» потребує покращення умов 
для перебування на ньому людей та несення служби представниками відповідних органів. 
Найбільшими недоліками облаштування цього контрольного пункту залишаються старі 
дерев’яні туалети, які не відповідають санітарним вимогам у часи пандемії, а також відсутнє 
водопостачання.

Ситуація з перетином: КПВВ не працює на перетин і перебуває в режимі очікування. 

Ситуація з тестуванням на COVID-19: модуль у якому має проводитись тестування осіб, 
що здійснюватимуть перетин, встановлений, але не облаштований. Заявлена вакцинація 
представників правоохоронних органів поки що не відбувається, проте представники ДПСУ 
про цей намір держави чули та вже складають попередні списки охочих вакцинуватися серед 
особового складу.

Зафіксовані проблеми: на КПВВ відсутнє водопостачання. Прикордонники, представники 
МНС, поліції, ДФС, СБУ тощо отримують привізну воду. Відповідно, особи, які несуть службу на 
КПВВ користуються вигрібними ямами замість туалету. Відсутнє електропостачання. КПВВ не 
обладнане достатньою кількістю навісів та модулями для перебування осіб, які проходитимуть 
перевірку документів та особистих речей на перетині.

НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ НА ЛІНІЇ ЗІТКНЕННЯ

Невельске, Травневе та Гладосове – моніторингові візити 8-9 лютого

Продовжуючи перевірку повідомлень про факти недопуску та/або обмеження представниками 
українських силових структур доступу до ряду прилеглих до лінії зіткнення населених пунктів, 
моніторингова група відвідала селища Невельске, Ясинуватського району Донецької області 
та Травневе, Бахмутського району Донецької області. Обидва населені пункти розташовані 
приблизно за 10 кілометрів від лінії розмежування і часто стають об’єктами обстрілу. 
Поспілкувавшись із місцевими жителями, моніторингова група не зафіксувала фактів недопуску 
та/або обмеження доступу до цих селищ. Натомість монітори відзначили в Невельскому, 
Травневому та сусідньому Гладосовому складну гуманітарну ситуацію та недоступність для 
багатьох місцевих жителів якісних соціальних та інших послуг, таких як транспорт, медицина, 
банківські послуги, магазин. 

Складна ситуація також із роботою працездатного населення. У Невельскому до початку 
війни проживало близько 400 людей, зараз – до 40. До війни у селищі був свій магазин, ходив 
громадський транспорт. Тепер сюди не завозять продукти навіть «магазини на колесах». Жителі, 
у яких є власний транспорт, їздять за покупками та іншими послугами для себе та односельців у 
Селидове – місто за 30 км від Невельского. Там же люди знімають пенсії. У 2018 році для єдиних 
двох сімей з дітьми, що проживали в Травневому, придбали приватний будинок в Соледарі та 
двокімнатну квартиру в Часовому Ярі. Це вдалося зробити завдяки місцевій гуманітарній місії 
«Проліска». 

Для людей, що продовжують жити у Травневому та Гладосовому у приміщенні «Проліски» діє 
так званий «суспільний дім». Силами старости Травневого і за сумісництвом координаторки 
«Проліски» у «суспільному домі» організували бібліотеку, місце для зустрічей та спілкування 
всередині будинку і простору літню альтанку у дворі. 



ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ НА СХОДІ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ

Результати моніторингу вздовж лінії розмежування 8-12 лютого
10

Нам сказали – організовуйте суспільний дім в селі, аби різні  
організації до вас приїздили. Почали ковиряться, і почалась війна.  
Але зараз дім діє як реальний соціальний центр в Травневому», –  
говорить староста.

Соціальний дім у Травневому



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.

Результати 
моніторингу 
вздовж лінії 

розмежування

8-12
лютого У НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 
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