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ВСТУП
Цей звіт містить результати опитування,
що проводилося БФ «Право на захист»
за підтримки Управління Верховного
Комісара ООН у справах біженців
(УВКБ ООН) на п’яти контрольних
пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ) між
контрольованою та неконтрольованою
урядом України територіями (КУУТ та
НКУУТ) протягом першого кварталу
2019 року. Дані збиралися під час
регулярних візитів на кожен з п’яти
КПВВ (120 візитів за три місяці).
Більше статистичних даних доступно
на онлайн-платформі опитування на
КПВВ: https://goo.gl/Ab1qXs.
КПВВ «Станиця Луганська»

МЕТОДОЛОГІЯ
Опитування проводиться регулярно
з червня 2017 року та є частиною
моніторингу стану реалізації прав осіб,
які постраждали внаслідок конфлікту,
у межах проекту «Адвокація, захист
та правова допомога внутрішньо
переміщеним
особам».
Проект
реалізується БФ «Право на захист» за
підтримки УВКБ ООН. Мета опитування
– вивчити причини та проблеми осіб,
які подорожують між НКУУТ та КУУТ,
а також умови та ризики, пов’язані з
перетином лінії зіткнення через КПВВ.
Важливо зазначити, що результати
опитування
не
можуть
бути

екстрапольовані на всіх, хто перетинає
лінію зіткнення, але допомагають
виявляти потреби та тренди, а також
забезпечувати доказову базу для
адвокаційної діяльності. Методологія
збору даних була однаковою на
всіх КПВВ. Монітори БФ «Право на
захист» опитували цивільних осіб
у чергах на КПВВ до або з КУУТ.
Опитування проводилося анонімно
та на добровільних засадах. Усі
опитані були поінформовані про мету
опитування. Опитування проводилося
у формі особистих інтерв’ю з людьми,
старшими за 18 років. Монітори

підходили до кожної четвертої людини
в черзі. Якщо людина відмовлялася
брати участь в опитуванні, монітори
підходили до наступної четвертої
особи у черзі. Монітори працювали
лише на КУУТ. Оскільки монітори
опитували людей безпосередньо під
час проходження через лінію зіткнення,
питати про час, витрачений на цей
перетин, було б завчасно. Натомість, до
опитувальника було включене питання
про попередній досвід перетину лінії
зіткнення.
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ГОЛОВНЕ
• 1 березня всі КПВВ перейшли на
весняний режим роботи (07:00 –
18:30).
• Наприкінці лютого працівники ДПСУ
почали використовувати нову базу
даних – «Е-інспектор», яка містить
інформацію щодо заборгованостей,
вкрадених машин, тощо. Систему
отримання дозволів на перетин
також оновили 28 березня. Нові
дозволи будуть безстроковими. Старі
дозволи ставатимуть безстроковими
після подачі на пролонгацію.
• Реконструкція досі триває на КПВВ
«Гнутове»,
«Новотроїцьке»
та
«Майорське».
• Монітори БФ «Право на захист»
повідомили про 14 смертельних
випадків на КУУТ у першому кварталі
2019. Шість із них відбулися на КПВВ
«Станиця Луганська». Шість осіб
загинули у автомобільній катастрофі
поблизу
КПВВ
«Мар’їнка».
Один чоловік помер на КПВВ

КПВВ «Станиця Луганська»

«Новотроїцьке». За інформацією
Спільного центру з контролю та
координації, ще один чоловік помер
у буферній зоні за українським
«нульовим» блокпостом на КПВВ
«Мар’їнка».
• Респонденти
з
НКУУТ
часто
висловлювали занепокоєння щодо
президентських виборів: ходили
чутки про закриття всіх КПВВ на
тиждень до 31 березня та про
припинення пенсійних виплат тим,
хто не проголосує. Ці чутки суттєво
вплинули на процес перетину.
• 349 осіб (5% від усіх респондентів)
пригадали випадки, коли не змогли
перетнути лінію зіткнення протягом
останніх шести місяців до моменту
опитування. Більшість (313) з цих
випадків були спричинені відсутністю
дозволів у базі даних ДПСУ.
• 24 березня було здійснено чергову
спробу запуску КПВВ «Золоте».
Оскільки жодних підготовчих робіт,

включно з демінуванням території,
з боку НКУУТ не відбулося, та не
були надані гарантії безпеки, КПВВ
запустили лише в односторонньому
порядку.
• Реконструкція мосту на КПВВ
«Станиця Луганська», запланована
на 25 березня Луганською обласною
військово-цивільною адміністрацією
також не відбулася, оскільки дефакто влада НКУУТ не погодила
гарантії безпеки.
• Проблема водопостачання на КПВВ
«Мар’їнка» було вирішено у березні,
коли «Донецькгеологія» завершило
роботи з буріння нової скважини.
• За спостереженнями моніторів,
потік людей через КПВВ суттєво
зменшується у дні, коли не працюють
державні установи та банки на КУУТ
(вихідні, свята тощо).
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1 ДЕМОГРАФІЯ РЕСПОНДЕНТІВ
У першому кварталі 2019 року
монітори БФ «Право на захист»
опитали 6,372 особи. Більшість (68%)
серед респондентів становили жінки.
68% від усіх респондентів були старші
за 60 років. Жінки, старші за 60 років,
становили майже половину від усіх
респондентів (3,088 осіб, 48%). 6%
респондентів подорожували з дітьми.
Демографічне співвідношення за
статтю та віком залишалося відносно
стабільним.
Маленька
частка
респондентів молодшого віку свідчить
про те, що вони мають менше причин
подорожувати через лінію зіткнення.
Кількість респондентів, опитаних в
кожному напрямку була приблизно
рівною:
53%
опитувань
було
проведено з людьми, що прямували
до НКУУТ; 47% респондентів їхали до
КУУТ. Відповідно до спостережень
моніторів, мешканці НКУУТ переважно
здійснюють короткі поїздки (на 1 або
кілька днів) аби вирішити свої питання
та повернутися.

 СТАТЬ ТА ВІК РЕСПОНДЕНТІВ

Чоловіки (60+)

Жінки (18-34)

Чоловіки (35-59)

Жінки (35-59)

20%

5%
15%

9%
4%
48%
Чоловіки (18-34)

Жінки (60+)

 КІЛЬКІСТЬ РЕСПОНДЕНТІВ ПО КПВВ1
Кількість перетинів
Кількість респондентів

Станиця
Луганська

291000
25%
1269
20%
1345
210000 21%
18%

Новотроїцьке

1

123000
11%

Гнутове

1096
17%
1382 272000
22% 24%

Майорське

1280
20%
250000
22%

Загальна статистика Державної прикордонної служби України – https://goo.gl/TZbU8c

Мар’їнка
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2 МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ, ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА
ПОВЕРНЕННЯ
Більшість респондентів (94%) вказали
НКУУТ місцем свого проживання на
момент проходження опитування.
49% мешканців НКУУТ зазначили,
що проживають на відстані понад 20
кілометрів від лінії зіткнення, 15% - на
відстані до 20 кілометрів. 36% (2,124
особи) не відповіли на це питання.
Важливо зазначити, що мешканці КУУТ
мають менше причин навідуватися до
НКУУТ, тоді як мешканці НКУУТ часто
потребують послуг, які недоступні
або обмежені на НКУУТ. Відповідно
до спостережень моніторів, потік
людей, які подорожують через лінію
зіткнення, суттєво зменшується у дні,
коли не працюють державні установи
та банки (вихідні, свята тощо).
76% опитаних вказали, що ніколи не
переміщувалися внаслідок конфлікту,
тож кількість осіб, які мають чи мали
статус ВПО (внутрішньо переміщених
осіб), є низькою поміж респондентів.
Попри те, що більшість респондентів,
які переміщувалися принаймні один
раз, повернулися до попереднього
місця проживання, цю частку не
можна екстраполювати на всіх ВПО чи
мешканців НКУУТ, які не подорожують
через лінію зіткнення через офіційні
КПВВ або взагалі.
Стабілізація ситуації була однією з
найбільш поширених причин для
повернення (862 осіб – 14% від
усіх респондентів), що корелює зі
значною часткою мешканців НКУУТ,
які проживають на відстані понад
20 кілометрів від лінії зіткнення,
серед респондентів. 58% осіб, які
повернулися,
стверджували,
що
прийняли це рішення добровільно.
18% були змушені повернутися з
особистих причин.

 ПЕРЕМІЩЕННЯ
Ніколи не були переміщені

76%

(4858)

Переїжджали декілька
разів, але не повернулися

1% (42)

Переміщувалися, але
повернулися

20% (1252)
Були переміщені один раз
і досі там проживають

3% (220)

КПВВ «Майорське»

Адвокація, захист та правова допомога ВПО
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3 ЧАСТОТА ТА ТРИВАЛІСТЬ ПЕРЕТИНУ
Оскільки
пенсіонери
переважно
подорожують,
аби
уникнути
призупинення соціальних виплат та
пенсій внаслідок відсутності на КУУТ
понад 60 днів, абсолютна більшість
респондентів, старших за 60 років
(92%) перетинають лінію зіткнення раз
на два місяці. Респонденти молодшого
віку не обмежені подібними вимогами,
тож частота їхніх подорожей через
лінію зіткнення нерегулярна та
зазвичай
обґрунтовується
лише
особистими планами подорожуючих.

Оскільки монітори опитують людей
під час перетину лінії зіткнення,
питання про його тривалість було б
передчасним. Тому питання щодо
тривалості стосуються попереднього
перетину. 66% від усіх респондентів
стверджували, що вже перетинали
лінію зіткнення у січні, лютому
чи березні 2019 року до моменту
опитування. Найбільшу частку (37%)
становили респонденти, які витратили
від 2 до 3 годин на перетин лінії
зіткнення. 33% витратили від 3 до 4
годин. Варто зазначити, що процес
перетину помітно прискорився: частка
респондентів, які витратили понад
4 години на перетин, зменшилася
з 34% у січні до 14% у березні. 55%
респондентів
стверджували,
що
витратили більше часу на проходження
блокпостів на НКУУТ. 12% повідомили,
що більше часу зайняло проходження
блокпостів КУУТ. 33% сказали, що
витрачений час був приблизно
однаковим з обох сторін КПВВ.

 ЧАСТОТА ПЕРЕТИНІВ ЛІНІЇ ЗІТКНЕННЯ
 Щодня		

 Щотижня

 Раз на два місяці

 Щокварталу  Двічі на рік

 Раз на рік		

 Вперше time  Немає відповіді

18-34

16%

35-59

4%

60+

6%

 Щомісяця

40%

24%

9%

19%

40%

17%

10%

4%

9%

3%

92%

 ТРИВАЛІСТЬ ПЕРЕТИНУ ЛІНІЇ ЗІТКНЕННЯ
 <1 години		

 1-2 години

 2-3 години

 3-4 години		

 4-5 годин

 >5 годин

 Немає відповіді

Гнутове

31%

Майорське

20%

Мар’їнка

24%

Новотроїцьке
Станиця
Луганська

12%

6%

57%

26%

21%

47%

55%

7%

30%

20%

40%

13%

32%

34%

7%

5%

vpl.com.ua
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2
ПРИЧИНИ
ПЕРЕТИНУ
4
Значних змін у причинах перетину
протягом першого кварталу 2019 року
не спостерігалося. Так само, як і раніше,
причини мешканців КУУТ та НКУУТ
суттєво відрізняються.
Вирішення питань, пов’язаних з
пенсійними чи соціальними виплатами,
було основною причиною подорожі
серед мешканців НКУУТ та серед осіб
старшого віку: 90% осіб, старших за
60 років зазначили його серед своїх
причин. Ці питання включають у себе
уникнення
призупинення
виплат
внаслідок відсутності на КУУТ понад
60 днів (61% усіх респондентів);
проходження фізичної ідентифікації
(51%); отримання чи відновлення
виплат (9%) тощо.
Серед проблем з документами 64%
були пов’язані з паспортами (5% від усіх
респондентів – 329 осіб). Серед інших
документів респонденти вказували
отримання свідоцтв про смерть (72
осіб) та народження (34), електронні
пенсійні посвідчення (47) та довідок
ВПО (26).
12% усіх респондентів зазначили
купівлю товарів серед причин своєї
подорожі. 99% із них були мешканцями
НКУУТ. Серед покупок найчастіше
вказували
продукти
харчування
(10% респондентів – 645 осіб) та
медикаментів (6%). Серед інших
вказували гігієнічні засоби (2%), одяг
(1%), побутові прилади (1%) тощо.
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 ПРИЧИНИ ПЕРЕТИНУ (ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ)

Респонденти могли вказати декілька причин своєї подорожі

мешканці КУУТ 

 мешканці НКУУТ

6,9%

Пенсії/соціальні виплати

74,6%

2,2%

Зняття готівки

27,1%

72,3%

Навідування родичів

1,5%

Купівля товарів

1,7%

Проблеми з документами

1,2%

Звернення до представників
Координаційної Групи

0,5%

Отримання
поштових послуг

2,0%

2,5%

Освіта

1,0%

3,7%

Робота

1,6%

30,1%

Перевірка майна

0,7%

0,2%

Медичне лікування

0,6%

4,9%

Похорон/навідування
могили

0,4%

0,7%

Відпочинок

0,1%

0,1%

Догляд за родичем

0,2%

0%

Переїзд на постійне
проживання

0,1%

Інше

0,1%

0,2%

15,5%
12,9%
8,4%
5,0%

Адвокація, захист та правова допомога ВПО
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5 МІСЦЕ ПРИЗНАЧЕННЯ
Оскільки мешканці НКУУТ переважно
подорожують,
аби
скористатися
державними, юридичними чи банківськими послугами, важливо розуміти
затребуваність інфраструктури, що
виникає в населених пунктах на
КУУТ. 77% від усіх мешканців НКУУТ
погодилися відповісти на питання
щодо місця призначення своєї
подорожі. Більшість із них (94%) їздили
до населених пунктів у Донецькій та
Луганській області, надаючи перевагу
тим, що розташовані найближче до
КПВВ. 4% (76 осіб) їздили до Запорізької
області, 2% – до Дніпропетровської.

Найбільш
відвідуваним
серед
опитаних на КПВВ «Гнутове», які
відповіли на це питання, стало м.
Маріуполь (75% – 393 особи). Серед
інших – Бердянськ (Запорізька область,
7%), Нікольське (Донецька область,
6.5%), Мангуш (Донецька область, 5%)
та Сартана (Донецька область, 2.5%).
Респонденти з КПВВ «Майорське»
переважно їздили до Бахмута (48%
– 190 осіб). 10% прямували до
Костянтинівки, 7% до Слов’янська та
7% до Краматорська.
Респонденти, опитані на КПВВ
«Мар’їнка» майже однаково часто

КПВВ «Майорське»

їздили до м. Курахове (34% – 184 особи)
та Покровська (30%). Селидове (9%)
та Мар’їнка (9%) також зазначалися
доволі часто.
Смт Новотроїцьке було найбільш
відвідуваним населеним пунктом серед
опитаних на КПВВ «Новотроїцьке»
(61%). Вони також часто зазначали
Маріуполь (17%) та Волноваху (14%).
Кількість респондентів, які погодилися
відповісти на це питання, була
найменшою на КПВВ «Станиця
Луганська» (60 осіб). Вони переважно
прямували до Станиці Луганської (36),
Сєвєродонецька (10) та Біловодська (9).
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 ОСНОВНІ НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ, ДО ЯКИХ ЇЗДИЛИ ЧЕРЕЗ ЛІНІЮ ЗІТКНЕННЯ МЕШКАНЦІ НКУУТ - СІЧЕНЬ-БЕРЕЗЕНЬ 2019
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Старобільськ
Біловодськ

Рівне

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Кримки

Кам’янка

Терни

Покров

Дробишеве

Цвіткове

Лисичанськ

Лиман

Червоний садок

Адамівка

Шестерня

Слов'янськ

Привілля

Новослобідка

Миколаївка

Диброва

Билбасівка

Золоті Пруди

Красна Гора

Краматорськ
Комишуваха

Бахмутське

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Дніпро

Белицьке
Родинське

Павлоград

Зайцеве

Червона
Поляна

Залізне

Новоолександрівка

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Керамік

Новогродівка

Межева

Станиця
Луганська

Майорське

Торецьк

Мирноград

Станиця
Луганська

Костянтинівка

Іллінівка

Новоекономічне

Покровськ

Золоте

Бахмут

Дружківка
Рубіжне

Добропілля
Кам'янське

Новоайдар

Сєвєродонецьк

Очеретине

Селідове
Гірняк

Желанне-Друге

Костянтинопіль

Максимільянівка

Комар

Контрольний пункт в'їзду-виїзду

Мар'їнка

Дачне

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Велика Курахове
Новосілка
Мар'їнка

Новотроїцьке

Кривий Ріг

Мар'їнка

Новотроїцьке

Вугледар

Кам'янка

Новотроїцьке

Ольгинка
Красна
Поляна

Майорське
Станиця Луганська

Рівнопіль

Запоріжжя

Волноваха

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

1-25

Старогнатівка

Нікополь

Російська
федерація

Пречистівка

Запасне
Святопетрівка

Нікольське

Нововасильківка

Гнутове

121-230
231-600

Гнутове
Талаківка

Мангуш

Радивонівка

Урзуф

Бердянськ

Маріуполь
Покровське

Енергодар
Шовкове

26-120

Сартана

Гуляйполе
Мелітополь

Гнутове

Ялта

Азовське море

30 км

Зворотний зв'язок:UkraineInfoManagement@unhcr.org
Джерело: БФ "Право на захист", УВКБ ООН, ДНВП "Картографія"
Використані позначки та презентація матеріалу на цій карті
не є відображенням поглядів Організації Об'єднаних Націй
(та ПРООН) щодо правового статусу будь-якої країни,
території, міста чи регіону або щодо визначення їх меж та кордонів.

Недіючий блокпост
Діючий блокпост
Лінія зіткнення
Міжнародний кордон
Межі областей

Адвокація, захист та правова допомога ВПО
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6 ЧИННИКИ ЗАНЕПОКОЄНОСТІ ПІД ЧАС
ПЕРЕТИНУ3
Черги
залишаються
одним
з
найбільших чинників занепокоєності
на всіх КПВВ.
Кількість респондентів, які не відчували
занепокоєності під час перетину
лінії зіткнення, дещо збільшилася (з
18.7% у січні до 23.3% у березні). У
цей період частка занепокоєних щодо
стану дорожнього покриття знизилася
на 13.6% (у зв’язку з сезонними
змінами погоди та покращенням у
рамках реконструкції), але на 11.3%
збільшилася частка занепокоєних
щодо тривалості очікування в чергах.
Монітори не отримували повідомлень
про
випадки
сексуального
та
гендерно-обумовленого насильства.
5 респондентів повідомили про
зловживання владою: 3 повідомлення
стосувалися випадків на НКУУТ, 2 – на
КУУТ. Люди часто бояться повідомляти
про такі випадки, тому рівень
занепокоєності з цього приводу,
ймовірно, є заниженим.

 ЧИННИКИ ЗАНЕПОКОЄННЯ (ПО КПВВ)
 Гнутове

 Майорське

 Мар’їнка

 Новотроїцьке  Станиця Луганська
21,6%

73,4%

Черги

73,7%

36,6%

Необхідність
долати велику
відстань пішки

Транспорт

34,1%

4,6%
7,5%

Стан дорожнього
покриття/мосту

40,1%
17,2%

5,9%
1,9%

13,0%

Обмеження/
вилучення товарів
на КПВВ

50,3%

1,2%
5,6%
8,4%
1,6%
0,2%
1,3%

Обстріли

71,7%

27,8%

1,4%
2,2%
0,1%
1,9%
2,9%
2,1%
0,3%
0,3%
0%

2,5%
Вибухонебезпечні 0,1%
залишки війни 0%
0%
0%

Зловживання 0,1%
0,2%
владою 0%
0%

Гендерно
обумовлене
насильство
Можливі
проблеми з
дозволом на
перетин
Інше

Не відчувають
занепокоєння

3

Респонденти могли зазначити декілька чинників занепокоєності

0%
0%
0%
0%
0%
2,2%

7,4%
1,5%
0,1%
2,8%

0%
0,1%
0%
0,1%
0%

12,9%
14,2%
11,5%

29,7%

48,5%

88,7%
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УМОВИ ОЧІКУВАННЯ4
Серед п’яти КПВВ, умови очікування на
КПВВ «Гнутове» найменше непокоїли
респондентів. Потік людей через КПВВ
«Гнутове» залишається найменшим,
що також впливає на рівень
занепокоєності серед респондентів.
Найбільше занепокоєння викликали
умови на КПВВ «Станиця Луганська»,
навантаження на яке є найбільшим.
Занепокоєність щодо навісів, місць
для сидіння та туалетів на КПВВ
«Новотроїцьке» та «Гнутове» була
спричинена роботами з реконструкції
та
має
тимчасовий
характер.
Велика кількість респондентів на
КПВВ «Станиця Луганська» також
висловлювали
занепокоєння
щодо навісів, які були замалими
та не вміщали всіх людей у черзі.
Наприкінці березня було прийняте
рішення встановити додаткові навіси
на КПВВ «Станиця Луганська»,
аби покращити умови очікування.
До середини березня проблема з
водопостачанням на КПВВ «Мар’їнка»
ускладнювала
обслуговування
туалетів. Проблему було вирішено,
коли «Донецькгеологія» завершило
роботи з буріння нової скважини.

КПВВ «Мар’їнка»
4

Респонденти могли зазначити декілька проблем

 ПРОБЛЕМИ З УМОВАМИ ОЧІКУВАННЯ (НЕДОСТАТНЯ КІЛЬКІСТЬ/ПОГАНИЙ СТАН)
 КУУТ		

 «0» блокпост		

 НКУУТ
20,3%
19,3%
21,8%

Навіси від сонця
та дощу
Пункти медичної
допомоги

0,3%

2,9%
1,2%
7,7%
6,4%
5,9%

Місця для сидіння
Циркуляція
повітря

0,1%
0,0%
0,0%
5,6%
8,3%

Туалети
Вода

0,4%
0,9%
0,2%

Прибирання
сміття

0,3%
1,2%
0,2%

Не відчувають
занепокоєння

11,4%

24,7%

39,1%
35,7%
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ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ5
63.3% респондентів не бракувало
інформаційної підтримки під час
перетину лінії зіткнення. Втім, варто
зазначити, що 16.7% повідомили про
відсутність або недостатність контактів
для скарг щодо ситуації на КПВВ (ця
частка опосередковано свідчить про
те, що вони можуть мати подібні
скарги). Також респонденти часто
повідомляли про брак інформації
щодо послуг, доступних на КПВВ
(медична допомога, водопостачання,
туалети тощо – 13.2%) та вказівних
знаків (12.3%).

 БРАК ІНФОРМАЦІЇ
Інформації
достатньо

63%

Вказівні знаки

12%

Послуги, доступні
на КПВВ

13%

Розклад автобусів

7%

Контакти для
скарг
Контакти для
отримання правової допомоги
Контакти для отримання соціальної допомоги

КПВВ «Новотроїцьке»

5

Респонденти могли зазначити декілька проблем

17%
2%

4%

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся:
pr@r2p.org.ua

