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ЗАТЯЖНА
НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ
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
У квітні 2021 року Україна пережила одну з найсильніших хвиль COVID-19 на європейському
континенті.1 Намагаючись зупинити поширення вірусу, на всій території України уряд запровадив
обмежувальні заходи, адаптовані під конкретні регіони. Водночас ескалація військового конфлікту
на сході України з початку 2021 року, що досягла свого піку у квітні, суттєво погіршила ситуацію з
правами людини для мешканців постраждалих від конфлікту районів. Як пандемія, так й ескалація
конфлікту продовжили негативно впливати на становище цивільного населення у населених пунктах,
розташованих поблизу лінії розмежування, що відділяє підконтрольні українському уряду території
від окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), окупованих підтримуваними Росією
сепаратистами.
До пандемії коронавірусу місцеві жителі могли перетинати лінію зіткнення через офіційні контрольні
пункти в’їзду-виїзду (КПВВ), а також на так званих «нульових» блокпостах – неформальних пунктах
пропуску поза межами основних КПВВ, зокрема у таких населених пунктах як Лобачеве, Лопаскине,
Новоолександрівка та Верхньоторецьке. Від початку пандемії «нульові» блокпости перестали
функціонувати, а робота КПВВ була суттєво обмежена. Неоднозначні, диспропорційні та часто
змінювані карантинні обмеження та їхнє суперечливе застосування створили додаткові труднощі
для людей, які мусять перетинати лінію розмежування, щоб отримувати пенсії, знімати готівку,
оформлювати документи, купувати їжу та ліки, відвідувати сім’ю, лікарів тощо.

Міждержавний пункт пропуску «Мілове»
ХАРКІВСЬКА
ОБЛАСТЬ

КПВВ «Станиця Луганська»
с.Станиця Луганська
КПВВ «Щастя»

ЛУГАНСЬКА
ОБЛАСТЬ

КПВВ «Золоте»
с.Катеринівка

ЛУГАНСЬКА
ОБЛАСТЬ

ДОНЕЦЬКА
ОБЛАСТЬ

КПВВ «Майорське»
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛАСТЬ

КПВВ «Мар'їнка»

ДОНЕЦЬКА
ОБЛАСТЬ

КПВВ «Новотроїцьке»
с.Богданівка
Дніпро

КПВВ «Гнутове»
ЗАПОРІЗЬКА
ОБЛАСТЬ

Азовське море

Для того, аби потрапити на підконтрольну українському уряду територію через КПВВ, необхідно
Азовське море державного тестування на КПВВ не
зробити тест на COVID-19, проте пункти безкоштовного
завжди зручно розташовані, а тестів часто не вистачає на всіх, хто перетинає лінію розмежування,
через що частина людей на КПВВ вимушена користуватись недешевими послугами приватних
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лабораторій. Ті, хто не має можливості зробити тест на COVID-19, мають встановити застосунок
«Вдома» та пройти двотижневу самоізоляцію або обсервацію. Більш того, сепаратистська де‑факто
влада часто відмовляється пропускати людей на окуповану територію без пояснення причин.
Через те, що більшість КПВВ заблоковані з боку так званих «республік» начебто для боротьби
з пандемією, наразі повноцінно діють лише КПВВ «Станиця Луганська» у Луганській області та
КПВВ «Новотроїцьке» у Донецькій – на останньому пропуск цивільних мешканців здійснюється
лише двічі на тиждень.
На деяких КПВВ відсутні санітарні умови, необхідні для обмеження розповсюдження вірусу,
такі як сучасні працюючі туалети чи водопостачання. Крім того, не всюди є опалювальні зони або
навіси, достатній простір для дотримання правил соціального дистанціювання, доступ до інтернету,
необхідний для встановлення застосунку «Вдома».
Окрім цього, новостворене державне підприємство «Реінтеграція та відновлення» дублює обов’язки
місцевих комунальних підприємств щодо утримання, обслуговування та ремонту КПВВ і прилеглої
до них території, що створює ситуацію нечіткого та неефективного розподілу повноважень та
відповідальності й не сприяє ефективній роботі КПВВ.
Усі перелічені проблеми стали фокусом моніторингової місії Благодійного Фонду Восток SOS. З
11 по 17 травня 2021 моніторингова група здійснила візит у зону конфлікту на сході України, щоб
перевірити дотримання прав людини та виявити можливі порушення на КПВВ, розташованих на лінії
розмежування, а також дослідити ситуацію в зонах розведення військових сил та засобів у Донецькій
та Луганській областях.

Результати моніторингу 11-17 травня 2021
Під час місії моніторингова група відвідала контрольно-пропускний пункт (КПП) «Мілове» на
українсько-російському кордоні в Луганській області; КПВВ «Станиця Луганська», «Щастя» та
«Золоте» в Луганській області; КПВВ «Майорське», «Мар’їнка», «Новотроїцьке» та «Гнутове» в
Донецькій області. Також об’єктами спостереження стали зони розведення військ, а саме Станиця
Луганська та Катеринівка в Луганській області та Богданівка в Донецькій області.

КЛЮЧОВІ ЗАДОКУМЕНТОВАНІ ПОРУШЕННЯ ТА НЕДОЛІКИ:
● Недостатня кількість медперсоналу, неналежний стан модульного приміщення та відсутнє
стабільне підключення до інтернету на КПВВ «Станиця Луганська» не дозволяє швидко
здійснювати безкоштовне державне тестування на COVID-19, а відсутність місця для
обсервації в Луганській області змушує людей чекати у черзі на тест по вісім годин або
користуватись недешевими послугами приватних лабораторій. Людей, що перетинають КПВВ
«Станиця Луганська» також належним чином не інформують про можливість безкоштовного
тестування.
● Через відсутність місця для обсервації в Луганській області та пункту безкоштовного
тестування на COVID-19 на міждержавному КПП «Мілове», люди, що не мали можливості
встановити додаток «Вдома» чи зробити платний тест, були вимушені повертатись на
територію Російської Федерації.
● На міждержавному КПП «Мілове» не забезпечені санітарно-гігієнічні умови, відсутня вода,
туалети загального використання, санітайзери, модулі очікування та перевірки, а також
безкоштовний Wi-Fi, необхідний для встановлення додатку «Вдома».
● Модульний сервісний центр на КПВВ «Новотроїцьке» є недоступним для маломобільних людей.
● Через заборону в’їзду до селища Богданівка українським гуманітарним організаціям, місцеві
мешканці практично не мають доступу до медичних послуг.

ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ НА СХОДІ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ
Результати моніторингу вздовж лінії розмежування 11–17 травня 2021 року

Рекомендації

Перехід через лінію розмежування на КПВВ «Станиця Луганська»

АДМІНІСТРАЦІЇ КПВВ (НАЧАЛЬНИКАМ УПРАВЛІНЬ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ КПВВ
У ЛУГАНСЬКІЙ ТА ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ):
1. Посилити інформування щодо порядку перетину КПВВ та КПП, включаючи інформацію
та навігацію щодо проходження тестування на COVID-19 та можливості зробити його
безкоштовно;
2. Оптимізувати систему тестування для його прискорення: доки особа, яка вже здала
біологічні зразки для тесту, очікує його результату, інші особи можуть проходити
тестування. Наразі наступній людині не дозволяють зайти до пункту тестування, поки
особа, що здала біологічні зразки на тестування, не отримає результат.
3. Запровадити технологічне рішення для формування організованої електронної черги для
швидкого проходження тестування на COVID-19;
4. Забезпечити на КПП «Мілове» санітарно-гігієнічні умови, модулі очікування та перевірки,
а також безкоштовний WI-FI;
5. Збільшити кількість модулів безкоштовного державного експрес-тестування на КПВВ
«Станиця Луганська»;
6. Тимчасово (до моменту розблокування роботи КПВВ з боку так званої «ДНР») скасувати
штрафи для громадян України, які перетинають кордон з Російською Федерацією
на тимчасово непідконтрольній українському уряду території, аби потрапити до
підконтрольних українському уряду районів через територію РФ.
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ДЕРЖАВНІЙ ПРИКОРДОННІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ (ДПСУ):
1. Забезпечити виконання органами ДПСУ вимог Постанови Уряду №1236 від 09.12.20:
пропонувати проходити обсервацію людям, які не мають можливості встановити додаток
«Вдома», а по отриманню ними негативного тесту на COVID-19 – надавати можливість
покинути місце обсервації2.

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:
1. Внести зміни до Постанови №1236 від 09.12.20 (абз. 4 та 5 пп. 5) п. 7) та надати особам, які
перетинають державний кордон або КПВВ на лінії розмежування в Донецькій та Луганській
областях, можливість проходити експрес-тестування на COVID-19 безпосередньо на КПВВ і, у
випадку отримання негативного тесту, завершувати процедуру перетину.

СТРУКТУРА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БЛАГОУСТРІЙ КПВВ:
Міністерство
з питань реінтеграції
тимчасово окупованих
територій України

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

КПВВ (на яких несуть службу
представники Державної прикордонної
служби України (ДПСУ), Державної
служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС),
Національної поліції, Державної фіскальної
служби (ДФС) та Служби безпеки (СБУ)

ДОДАТКОВІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ/ВИСНОВКИ
1. Особи, які входять або в’їжджають на територію ОРДЛО з території, підконтрольної уряду
України, повинні пред’явити довідку про реєстрацію на території ОРДЛО. Після перетину
лінії розмежування у бік ОРДЛО люди вимушені перебувати на самоізоляції впродовж
14-ти днів. За словами мешканців окупованих територій, з якими вдалося поспілкуватися
моніторинговій групі, зробити тестування на території ОРДЛО немає можливості або, в будьякому випадку, після перетину цього зробити не можна – людина має відразу ж відправитися
на самоізоляцію. Тести, зроблені на підконтрольній Уряду України території чи в інших країнах
не визнаються сепаратистською де‑факто владою та ні на що не впливають. Під час перетину
лінії розмежування представники окупаційної де‑факто влади записують персональні дані
та уточнюють адресу проживання людини, за якою вона перебуватиме на самоізоляції. Під
час самоізоляції можуть зателефонувати та запитати, чи людина перебуває вдома. Виїхати
з ОРДЛО до підконтрольної Уряду України території наступного разу можна не раніше, ніж
через 30 днів після повернення.
2. При перетині КПВВ чи КПП в Луганській області, зокрема у м. Щастя та в м. Міловому, людей,
які не встановили додаток «Вдома», не пропускали до підконтрольної Уряду України території.
Натомість на розташованому в Донецькій області КПВВ «Новотроїцьке», керуючись положеннями
урядової Постанови № 1236, таких осіб доставляли до найближчого пункту обсервації – як
правило, це найближча до КПВВ лікарня. Там людина мала перебувати на утриманні, поки
не отримає негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19. Така модель доволі затратна як за
часом, так і за людськими та економічними ресурсами для держави. Також не зрозуміла логіка
нормативного встановлення відмінностей у процедурах, за якої із встановленням додатку
«Вдома» достатньо результату експрес-тесту, тоді як у випадку проходження обсервації
необхідно робити ПЛР-тест. Надання особам, які не можуть встановити додаток «Вдома»,
можливості зробити експрес-тест безпосередньо в медичних пунктах, що функціонують при
КПВВ, значно б спростило процедуру та сприяло б кращій реалізації прав людей, які перетинають
лінії розмежування, а також зменшенню ресурсних затрат для держави.
2

Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», абз. 4 та 5 пп. 5) п. 7.

ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ НА СХОДІ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ
Результати моніторингу вздовж лінії розмежування 11–17 травня 2021 року

Додаткові спостереження
КПВВ
КПВВ «Щастя» – моніторинговий візит 11 травня
КПВВ «Щастя» – найновіший пункт на лінії розмежування, який офіційно відкрили 10 листопада
2020 року. Наразі КПВВ готовий пропускати людей, але представники так званої «ЛНР» його
блокують. Години роботи – з 8:00 до 16:00.
Попри те, що пункт відкрили згідно з домовленостями, погодженими у рамках Тристоронньої
контактної групи (ТКГ), він заблокований з боку так званої «ЛНР». Ще 10 листопада 2020 року
12 осіб намагалися потрапити до непідконтрольної Уряду України території через КПВВ
«Щастя», однак усі вони повернулися через те, що їх не впустили на територію так званої «ЛНР».
Після цього були поодинокі невдалі спроби перетнути КПВВ, проте окупанти продовжили не
пропускати людей.
За словами представника ДПСУ на КПВВ, у зв’язку із тим, що пункт не функціонує повною
мірою, кількість особового складу, який одночасно заступає до виконання службових функцій,
зменшена до мінімального рівня. У кожній зміні серед особового складу заступає щонайменше
дві жінки.3 Разом з тим, КПВВ може обслуговувати по 12 осіб одночасно в обох напрямках та
2 автомобілі, які перетинають КПВВ. Для перевірки останніх залучені мобільні пункти на базі
мікроавтобусів. Очікувана пропускна спроможність пункту – до 1000 осіб на день та до 300
легкових автомобілів. Також на території КПВВ облаштовані пункти укриття для цивільних осіб
(орієнтовно для 70-ти людей) та для усього особового складу, який одночасно може перебувати
на КПВВ.
За час функціонування КПВВ відбулося 3 випадки передачі тіл з непідконтрольної на
підконтрольну територію або навпаки. Окрім того, впродовж квітня 2021 року 5 разів КПВВ
перетинали вантажівки з гуманітарною допомогою від неурядових та міжнародних організацій
(ООН, Міжнародної Місії Комітету Червоного Хреста в Україні та ін.).
Перед територією КПВВ облаштований сервісний центр, в якому розміщені Центр Надання
Адміністративних Послуг (ЦНАП), медичний пункт, відділ поліції, центр безкоштовної правової
допомоги, відділ Нової пошти та інші об’єкти.
На час візиту в медичному пункті приватна компанія здійснювала платне тестування на COVID-19.
Безкоштовне тестування, за словами начальника Щастинської військово-цивільної адміністрації,
можна зробити у двох пунктах – у м. Щастя та у смт. Петропавлівка. Центр безкоштовної правової
допомоги тимчасово не функціонує, оскільки не забезпечений кадрово. У зв’язку зі створенням
Міської Щастинської військово-цивільної адміністрації сфера послуг ЦНАПу була розширена із 84
до 168 послуг: додалися послуги у сфері міграції, реєстрації громадських формувань, реєстрації
місця проживання та ін. Проте на момент проведення моніторингу, ЦНАП ще не надавав усього
спектру цих послуг, оскільки не отримав доступу до усіх необхідних реєстрів. З січня 2021 ЦНАПу
отримав понад 2300 звернень та надав 551 послугу. Заявники, які зверталися до Центру – не
лише з м. Щастя, але й також з населених пунктів Станично-Луганського району, де немає
державного реєстратора.
Також поруч з КПВВ є пункт Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) у формі натяжного
тенту. У пункті на момент візиту було три ліжка, два робочі столи, два умивальники. У холодну
пору року він використовується також для обігріву.

3

Відповідно до ст. 264 КУпАП, «особистий огляд може провадитись уповноваженою на те особою однієї статі з оглядуваним...»”
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КПП «Мілове» – моніторинговий візит 12 травня
Через майже повне блокування п’яти з семи КПВВ з боку сепаратистської де‑факто влади, жителі
ОРДЛО, щоб потрапити на підконтрольну Уряду України територію та назад, виїжджають через
неконтрольовані українськими прикордонниками пункти пропуску в Росію (Ізварине, Успенка,
Вознесенівка/Червонопартизанськ), а в Україну повертаються через міждержавний КПП «Мілове» в
Луганській області.

КПП «Мілове»

При в’їзді на підконтрольну Уряду України територію з ОРДЛО через територію РФ представники
ДПСУ на КПП складають постанови про порушення порядку в’їзду-виїзду з тимчасово окупованої
території (ст. 204-2 КУпАП). За таке порушення передбачається покарання у вигляді штрафу від
100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (за перше порушення - 1700 гривень, за
повторне порушення - 5100 гривень). На оплату штрафу дається 15 діб, у разі несплати штрафу сума
подвоюється.
КПП працює цілодобово і щоденно, в середньому, за добу його перетинає 1100-1200 осіб. При
перетині кордону особа повинна надати негативний тест на COVID-19. Прикордонниками обох
України та Росії визнаються результати тестів, отримані в будь-якій з цих держав. За словами осіб, з
якими спілкувалися учасники моніторингової групи, вартість тесту на території Російської Федерації
складає 600 рублів (приблизно 207 гривень).
Кожного дня на КПП представники Національної Поліції України (НПУ) складають 1-2 протоколи за
порушення режиму самоізоляції на осіб, які перетинають кордон. Представники НПУ приїздять за
викликом прикордонників. Протоколи скеровуються у Міловський районний суд.
Поруч з КПП розташований єдиний приватний центр тестування “Мікротестлаб”, в якому можна
зробити тест на COVID-19. При цьому на «Міловому» відсутнє державне безкоштовне тестування.
Вартість тесту складає 1100 гривень, в середньому за день тестування проходять 50 осіб, а результати
тесту можна отримати двічі на день (о 14 та о 21 годині).
На КПП не забезпечені санітарно-гігієнічні умови, відсутні технічна і питна вода, туалети загального
використання, санітайзери. Також немає модулів очікування та перевірки, тому люди вимушені чекати
своєї черги просто неба. Крім того, відсутній безкоштовний Wi-Fi, тому у багатьох перетинаючих
виникають проблеми з встановленням додатку «Вдома».
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КПВВ «Станиця Луганська» – моніторинговий візит 13 травня
Контрольний пункт в’їзду-виїзду у Станиці Луганській Луганської області є одним з двох діючих
КПВВ. На момент візиту сервісний центр поруч з КПВВ ще не був облаштований.
З 19 березня 2021 року поруч з КПВВ працює мобільний державний центр безкоштовного тестування.
Проте досі навколо цього пункту чи на ньому самому немає вказівників про можливість зробити
безкоштовний експрес-тест на COVID-19.
Представники моніторингової групи поспілкувалися із двома жінками, які перетинали КПВВ і не
знали про можливість зробити безкоштовний тест.
У пункті працюють одночасно два працівники. Пункт працює відповідно до графіка роботи КПВВ – з
08:00 до 15:00. За день роблять близько 70 тестів. Біля самого пункту утворюються «живі» черги.

Люди очікують можливості зробити тест на COVID-19 у черзі, КПВВ «Станиця Луганська»

Особа, яка заходить до пункту тестування, очікує всередині до отримання результату тесту
(приблизно 15 хвилин). При цьому, щодня через КПВВ проходять близько 1500 людей. Наприклад,
за 12.05.21 780 осіб перетнули КПВВ з підконтрольної на непідконтрольну Уряду України територію,
і 852 пройшли у зворотному напрямку. Поруч із територією самого КПВВ приватні особи пропонують
зробити платний тест вартістю в 1100 гривень. Тобто, в середньому понад 90% людей, які перетинають
КПВВ, користуються платними послугами тестування на COVID-19.
В цілому, можна обґрунтовано пропустити, що відсутність видимої інформації про можливість пройти
безкоштовне тестування, відсутність регульованих черг демотивує та позбавляє значну кількість
людей можливості скористатися цією опцією.
Учасники моніторингової групи також пройшли шлях до лінії розмежування, який долають особи, що
перетинають КПВВ в обох напрямках. Цей шлях закінчується мостом, який з’єднує непідконтрольну
та підконтрольну Уряду України території. Територія, через яку проходить міст, підпадає під
територію розведення військ та повинна бути демілітаризованою. Це означає, що на ній не може
розташовуватися бойова техніка, заборонено перебувати військовим зі зброєю тощо. Однак,
на частині мосту зі сторони так званої «ЛНР» монітори побачили двох озброєних бойовиків, які
спостерігали у бінокль за тим, що відбувається по іншу сторону мосту.
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Також вздовж шляху перетину «працюють» кілька груп «волонтерів», які за певну суму
коштів пропонують перетинаючим послуги: перевезення в імпровізованій кареті швидкої
допомоги; встановлення та активація додатку «Вдома»; продаж сім-карток до мобільних
пристроїв тощо. Одна із жінок, яка поверталася на непідконтрольну уряду України територію,
розповіла, що на шляху перетину в бік підконтрольної території їй спочатку запропонували
за 100 гривень активувати додаток «Вдома», проте поблизу самого пункту перетину та
проходження контролю вже інші «волонтери» повідомили їй, що активувати додаток було
зарано і вона зіпсувала сім-карту. Тож їй запропонували за 300 гривень придбати нову сімкарту та заново активувати в ній додаток. Насправді ж активувати його можна безкоштовно
під час проходження контролю.
На КПВВ «Станиця Луганська» також фіксують випадки в’їзду-виїзду до ОРДЛО через територію
Росії й, відповідно, виносять постанови за ст. 204-2 КУпАП. В день моніторингу, наприклад, було
зафіксовано три таких випадки. Якщо людина перетинає контрольний пункт без документа, що
посвідчує особу – зазвичай паспорту – її передають органам Національної поліції України. НПУ
встановлює особу та звертається до Державної міграційної служби з метою виготовлення паспорта
громадянина України.

КПВВ «Золоте» – моніторинговий візит 14 травня
28 жовтня 2020 року на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи учасники домовилися
про відкриття 10 листопада 2020 року двох КПВВ – «Щастя» та «Золоте» в Луганській області. Але
де‑факто влада так званої «ЛНР» в черговий раз зірвала відкриття КПВВ, тому 10 листопада прохід
був відкритий тільки з українського боку.
З 10 листопада жодної спроби перетину лінії розмежування через КПВВ «Золоте» не було. На
сьогодні КПВВ «Золоте» здійснює пропуск тільки з підконтрольної Уряду України території та
працює у звичайному режимі, як і всі КПВВ на лінії розмежування з підконтрольної Уряду України
сторони.
За КПВВ знаходиться два населених пункти – Катеринівка та частина міста Золоте, які перебувають
під контролем українських військових, проте ізольовані від решти підконтрольної Уряду України
території. Мешканці цих населених пунктів щоденно перетинають КПВВ, але за спрощеною системою,
через окремий коридор і пред›явивши тільки паспорт.
На самому пункті постійне чергування несуть представники НПУ, СБУ, ДПСУ, Державної Фіскальної
Служби (ДФС) та Спільного центру з контролю та координації (СЦКК). Зі слів прикордонників,
вони готові до відкриття й усього за кілька годин можуть запустити процедуру перетину лінії
розмежування.
Біля КПВВ встановлений новий туалетний модуль, пункт обігріву, модуль поліції.

КПВВ «Майорське» – моніторинговий візит 15 травня
КПВВ «Майорське» знаходиться на території Зайцівської селищної ради на ділянці автомобільної
дороги «Лиман – Бахмут – Горлівка». КПВВ обладнане 16 модулями з вікнами для взаємодії з
подорожнім автомобільним транспортом, і 16 – для взаємодії з перехожими вздовж КПВВ. До
початку карантину КПВВ щодня перетинали близько 10 тис. людей. Зараз окупаційна де‑факто
влада не пропускає людей на окуповану територію. За інформацією українських прикордонників,
остання спроба перетнути лінію розмежування через «Майорське» була наприкінці квітня –
жінка 50 років двічі пройшла через КПВВ, бо її не пропустила сторона окупантів. Останній раз,
коли окупаційні сили пропустили людей, трапився влітку 2020 року – на окуповану територію
пропустили жінку з дитиною, якій потрібно було зробити медичну операцію. Мешканців Зайцева
через КПВВ пропускають, провівши перевірку документів та наявності заборонених для
переміщення товарів.
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КПВВ «Майорське»

КПВВ «Мар’їнка» – моніторинговий візит 16 травня
КПВВ «Мар’їнка» знаходиться на території Мар’їнської міської ради за межами міста Мар’їнка,
на ділянці автомобільної дороги Н-15 («Запоріжжя – Донецьк»). КПВВ обладнане 20 модулями
з вікнами для взаємодії з подорожнім автомобільним транспортом, і 20 – для взаємодії з
перехожими вздовж КПВВ. КПВВ під час карантину працює з 8:00 до 16:00. До карантину КПВВ
пропускав 10-12 тис. людей на день, але зараз окупаційна де‑факто влада майже не пропускає
людей на підконтрольну їй територію, мовляв, у зв’язку з карантинними обмеженнями. Через
КПВВ «Мар’їнка» окупанти пропускають незначну кількість людей на підконтрольну їм територію
приблизно до п’яти разів на місяць. Два останніх випадки пропуску на окуповану територію, які
згадали прикордонники: одного разу пропустили сім’ю, яка їхала на похорон, а 11 травня жінка
з водієм провезла тіло свого померлого чоловіка. У другому випадку водій зі своєю машиною на
непідконтрольну Уряду України територію не заїхав. Проте окупанти пропускають представників
Моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Зі сторони окупованих територій періодично перетинають
КПВВ люди, які транспортують померлих. Останній випадок такого перетину – дві сестри везли
через КПВВ померлу матір. Інших випадків не було з часу початку карантину. Порушення порядку
перетину державного кордону з окупованих територій (ст. 204-2 КУпАП), згідно з інформацією
прикордонників, на цьому КПВВ у 2020-2021 роках виявлено не було.
Біля КПВВ вже виділена земельна ділянка для побудови модульного сервісного центру.
Мешканці міста Мар’їнка, що знаходиться неподалік від КПВВ та Петровського району окупованого
Донецьку, розповідають, що за день до візиту моніторів чули вибухи від обстрілів і що періодично
постріли влучають у житлові приміщення. Місцеві також розповідали, що вулиця Прокоф’єва, по якій
йшли монітори, прострілюється снайперами окупаційних сил – розповідають, що на початку 2019
року снайпери поранили місцевого хлопця, який йшов цією вулицею до своєї дівчини на окуповану
територію. Будинки вздовж вулиці також мають сліди обстрілів, а їхні мешканці розповідають про
поранених родичів за часи війни. Чотири будинки східної частини вулиці, в яких досі живуть люди,
багато років як відрізані від електроенергії після обстрілів. Місцева влада не допомагає з ремонтом.
Пожежники й медики бояться їздити вулицею.
Місто Красногорівка, яке знаходиться приблизно в чотирьох кілометрах північніше Мар’їнки, також
періодично страждає від обстрілів. Монітори завітали в Центральну районну лікарню, у двір якої
вночі 4 травня потрапив снаряд, уламки від якого пробили вікна в приміщення як з пацієнтами, так і
з медичним персоналом. Представники медперсоналу також повідомили про перевантаження через
потреби Збройних Сил України та недофінансування лікарні.
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КПВВ «Новотроїцьке» – моніторинговий візит 17 травня
КПВВ «Новотроїцьке» знаходиться на території Новотроїцької селищної ради за межами населених
пунктів на ділянці автомобільної дороги Н-20 («Слов’янськ – Донецьк – Маріуполь»). КПВВ під час
карантину працює з 8:00 до 16:00. Обладнане 40 модулями з вікнами для взаємодії з подорожнім
автомобільним транспортом, і 12 – для взаємодії з перехожими вздовж КПВВ. За день КПВВ
проходять та проїжджають автомобільним транспортом загалом до 400 людей – приблизно порівну
в обидва боки напрямку руху. В день моніторингу 194 людини подали заявки на перетин лінії
розмежування у структуру адміністрації окупаційної де‑факто влади, яка передала ці списки в
Штаб Операції Об’єднаних Сил України. За інформацією прикордонників, людей, які не потрапляють в
ці списки, окупаційна де‑факто влада не пропускає на окуповані території після проходження КПВВ
«Новотроїцьке». Так, 3 травня не пропустили людей на похорони та на впізнання особи загиблого.
На КПВВ українські прикордонники затримують 15-20 осіб на день за порушення порядку перетину
державного кордону з окупованих територій (ст. 204-2 КУпАП). У переважній більшості таких випадків
люди отримують попередження, оскільки мають поважні гуманітарні причини для нелегального
перетину кордону з Російською Федерацією. Прикордонники з початку року також вилучили в осіб,
які перетинають КПВВ, близько п’яти паспортів і передали в поліцію. Більшість, за інформацією
прикордонників, більшість конфліктних ситуацій на КПВВ виникає з літніми людьми, які не мають
технічної можливості встановити на телефонах мобільний додаток «Вдома» та не бажають їхати на
автобусі з КПВВ на обсервацію. 14 травня на обсервацію в спеціальний заклад селища міського типу
Гостре були відправлені 3 людини, 10 травня – 6, 7 травня – одна. Прикордонники також повідомили,
що, згідно з постановою Уряду № 1236, громадяни України, які мешкають на окупованих територіях
та бажають здійснити вакцинацію від COVID-19 на підконтрольній українському Уряду території,
можуть, за умови проходження спеціальної процедури реєстрації, не встановлювати на телефонах
мобільний додаток «Вдома». Людей, які скористалися цією можливістю, на КПВВ «Новотроїцьке»
загалом було троє.

Коробка з експрес-тестами на КПВВ «Новотроїцьке»

На одній зі стін КПВВ у публічному місці висить витяг з додатка до наказу № 143 начальника
Донецького прикордонного загону Державної прикордонної служби України від 25 жовтня 2019
року, в якому йдеться про заборону користуватися мобільними телефонами та здійснювати аудіо-,
відео- і фотофіксацію під час перебування на цьому КПВВ. Виконання цієї вимоги унеможливило б як
фіксацію зловживань з боку представників держави й скарги з цього приводу на державні телефонні
«гарячі лінії», так і встановлення на телефони мобільного додатку «Вдома» на території КПВВ.
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Працівники ДСНС на КПВВ повідомили, що 27 квітня й 10 травня по одній людині ночували в наметі
служби, який знаходиться на вході до КПВВ зі сторони окупованих територій. Стандартні причини
для таких ночівель – проблеми з документами або з встановленням мобільного додатку «Вдома».
ДСНС має два намети з різних боків КПВВ по 10 і 18 ліжко-місць в кожному. В наметах є вода і засоби
для підігріву їжі.
Роботою медичного пункту модульного сервісного центру, що знаходиться біля входу на КПВВ
зі сторони підконтрольних українському Уряду територій, займається Комунальне підприємство
«Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Волноваської районної
ради». Медичний пункт безкоштовно забезпечує експрес-тестами на COVID-19. Зокрема, 14 травня
в медпункті було протестовано 144 людини. В робочі для КПВВ дні щодня тестують приблизно від
120 до 150 людей. Жодного позитивного результату тесту на COVID-19, за інформацією медичної
працівниці, в цьому медпункті не було з січня 2021. Офіційно його працівники мають перебувати
там до 16:00, але де‑факто залишаються довше через форс-мажори, пов’язані з напливом людей з
окупованих територій.
За облаштування й обладнання модульних сервісних центрів при КПВВ відповідає державне
підприємство «Реінтеграція та відновлення», яке належить до сфери управління Міністерства з питань
реінтеграції тимчасово окупованих територій. У найближчих місцевих планах держпідприємства –
встановлення навігаційних вказівників та бордів у модульному сервісному центрі біля КПВВ
«Новотроїцьке» та реконструкція модулів на самому КПВВ. Учасникам моніторингової групи також
стало відомо, що існує проблема підпорядкування різних служб сервісних центрів, майна на самому
КПВВ та землі, де все це розміщено, різним державним службам та інституціям.
Сходи на другий поверх цього й інших модульних сервісних центрів біля КПВВ є небезпечними для
маломобільних людей, а також зовсім не адаптованими для руху людей на візках.

КПВВ «Гнутове» – моніторинговий візит 17 травня
У Донецькій області КПВВ «Гнутове» є найбільш компактним пунктом і найбільш віддаленим
від Донецька (125 км), але близьким до Маріуполя (28 км). До початку пандемії КПВВ щоденно
перетинало приблизно 2 500 осіб в обидва боки.

Представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на КПВВ «Гнутове»

Додаткових спостережень у «Гнутовому» зроблено не було.
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НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ НА ЛІНІЇ ЗІТКНЕННЯ
21 вересня 2016 року на зустрічі у Мінську Тристоронньою контактною групою було узгоджено
взаємне розведення військових сил та засобів на трьох ділянках з обох боків лінії розмежування в
районах населених пунктів Станиця Луганська та Золоте Луганської області та Богданівка Донецької
області. Однією з головних умов для початку розведення була домовленість про дотримання режиму
припинення вогню (режиму тиші) на ділянці розведення протягом семи днів. Процес розведення військ
повинен був відбуватися послідовно, у два етапи: перший етап – відведення особового складу з обох
сторін на відстань 1 км, другий – демонтаж інженерних споруд та подальше розмінування територій.
Метою моніторингової місії було перевірити дотримання умов розведення сил та дослідити проблеми
місцевого населення.

Селище Катеринівка – моніторинговий візит 14 травня
Після кількох невдалих спроб розведення сил, зірваних через порушення «режиму тиші», 29 жовтня
2019 року все ж таки відбулося розведення з обох сторін на ділянці №2 у районі населеного пункту
Золоте-4 Луганської області4. У зону розведення потрапило КПВВ «Золоте» та декілька вулиць
селища Катеринівка, на яких живе приблизно 100 людей. Сам населений пункт розтягнутий, його
довжина сягає 7 км і він знаходиться на лінії зіткнення. До 2017 року Катеринівка знаходилась у так
званій «сірій зоні» – території, непідконтрольній жодній зі сторін конфлікту.

Уламок у руці мешканки села Катеринівка

На даний час у Катеринівці працює фельдшерський пункт, один магазин, приїздить мобільне
відділення банку, а представники “Укрпошти” доставляють пенсії. Також у населеному пункті є
транспортне сполучення з іншими населеними пунктами, такими як Золоте, Попасна та Лисичанськ. У
4

Повідомлення Операції Об’єднаних Сил на Facebook

самій Катеринівці відсутній навчальний заклад, тому дітей забирає шкільний автобус і везе в Золоте,
що за 8 км. Місцеві також відмічають, що проблем зі швидкою медичною допомогою, поліцією та
рятувальниками не виникало і за викликом приїздять всі служби.
Зі слів місцевих жителів, у самій зоні розведення сил бойові дії не ведуться, тільки за її межами.
Зокрема, 16 травня 2021 року підтримувані Російською Федерацією сепаратисти здійснили обстріл
населеного пункту Катеринівка з реактивного піхотного вогнемета.5
Питання захисту цивільного населення в районах розведення були покладені на представників
Національної поліції України, які мають здійснювати чергування в зоні розведення №2, але на момент
візиту моніторингова група не виявила представників НПУ.

Селище Станиця Луганська – моніторинговий візит 13 травня
У селищі досі відбуваються регулярні обстріли, хоча, зі слів мешканців, на вулицях, які підпадають
під зони розведення, не стріляють. Обстріли відбуваються, переважно, в період з вечора до ранку.
Потерпілих чи жертв від обстрілів серед цивільних у Станиці Луганській за останній час немає. В
окремих випадках може частково пошкоджуватися майно, в тому числі від розльоту уламків.
За словами мешканців, з якими спілкувалися учасники моніторингової групи, за потреби до
населеного пункту може приїздити швидка медична допомога. Поліція також здійснює охорону
порядку у селищі.

Селище Богданівка – моніторинговий візит 17 травня
Село Богданівка знаходиться на відстані двох кілометрів від ділянки розведення військ. За
свідченнями місцевої мешканки, саме село не зазнає обстрілів. Проте днями дві-три ночі поспіль з
боку села Новоласпа, що знаходиться на південному сході від Богданівки, були чутні взаємні обстріли
з обох сторін лінії розмежування.
Місцевого населення в Богданівці – п’ять-шість людей. Займаються садівництвом, землеробством,
розведенням курей. Найближчий магазин з товарами першої необхідності знаходиться в селі
Новогнатівка, приблизно за п’ять кілометрів від Богданівки. В лікарню доводиться їздити в місто
Волноваху, що знаходиться приблизно в тридцяти кілометрах їзди. Для таких поїздок доводиться
наймати автомобільний транспорт, і поїздка в Волноваху, зокрема, може коштувати п’ятсот гривень,
що є дуже великою сумою для місцевих мешканців. Долати ці відстані, за свідченнями місцевої
мешканки, допомагала благодійна організація «Проліска», проте доступ для організації в Богданівку
був заборонений начебто через карантинні обмеження. Водночас машини «швидкої» медичної
допомоги з Волновахи потрапляють в Богданівку без перешкод.

5

Російсько-окупаційні війська обстріляли з вогнеметів населений пункт Катеринівка
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