Моніторинг проводився БФ «Право на захист» в рамках проекту «Надання багатогалузевої гуманітарної допомоги
постраждалому від конфлікту населенню Східної України», який реалізується БФ «Право на захист» за фінансової підтримки
Європейської комісії в рамках цивільного захисту та гуманітарної допомоги Європейського союзу в межах консорціуму
ACCESS та за участі проекту «Адвокація, захист та правова допомога ВПО», який реалізує БФ «Право на захист» за
підтримки Агентства ООН у справах біженців (UNHCR).
У цьому документі йдеться про заходи з надання гуманітарної допомоги і реалізовані за фінансової підтримки Європейського
Союзу. Жодне з тверджень, зазначених у цьому документі, не відображає офіційну позицію Європейського Союзу, а
Європейська Комісія не несе відповідальності за вказану інформацію.
Зміст матеріалу є виключно відповідальністю БФ «Право на захист» та не може використовуватися, щоб відобразити точку
зору Агентства ООН у справах біженців (UNHCR).
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КОНТЕКСТ
Збройний конфлікт, що спалахнув на Сході України у 2014 році, спонукав мільйони мешканців охоплених
бойовими діями районів до переміщення у більш безпечні регіони країни. 2014-2015 роки відзначаються
надзвичайно високою інтенсивністю збройних протистоянь і також великою кількістю жертв серед цивільного
населення. Небезпечно було не лише залишатись в населених пунктах, де велись бойові дії, а часто – і
намагатись виїхати з зони конфлікту. Цивільний транспорт часто потрапляв під обстріли. Одним з найбільш
трагічних інцидентів став сумнозвісний обстріл пункту пропуску під Волновахою 13 січня 2015 року.
Відповідно до Мінських домовленостей у 2015 році було визначено умовну лінію зіткнення, яка розділила
контрольовані двома сторонами конфлікту території у Донецькій та Луганській областях. З метою забезпечення
безпеки цивільних осіб, що переміщувались з та на НКУУТ (Непідконтрольна Уряду України територія), а також
контролю за переміщеннями осіб та товарів, було припинено транспортне сполучення з НКУУТ, переміщення
автомобільними шляхами стало можливим лише через спеціально створені пункти пропуску, і на підставі
виданого СБУ дозволу. У 2017 році Антитерористичним центром при СБУ (Служба Безпеки України) був
прийнятий Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та
Луганської областей1, який формалізував ці обмеження. Порядок передбачив можливість в’їзду на НКУУТ та
виїзду з неї лише через спеціально визначені дорожні коридори, на яких були облаштовані контрольні пункти
в’їзду/виїзду (КПВВ). Було утворено 52 таких пунктів пропуску:
Дорожній коридор
«Майорське»;

«Горлівка-Бахмут»

-

КПВВ

Дорожній коридор
«Мар’їнка»;

«Донецьк-Курахове»

-

КПВВ

Дорожній коридор «Донецьк-Маріуполь
Волноваху)» - КПВВ «Новотроіцьке»;

(через

Дорожній
коридор
«Новоазовськ-ПокровськТалаківка-Маріуполь» - КПВВ «Гнутове» (с. Піщевик);
Дорожній коридор «Станиця Луганська - Щастя Новойдар» - КПВВ «Станиця Луганська».
З того часу порядок переміщення між КУУТ та НКУУТ
принципово не змінився. Кількість КПВВ, що здійснюють пропуск, залишається такою самою, як і у 2016 році,
хоча кількість перетинів ЛЗ через КПВВ щороку зростає на кілька мільйонів3.

1
https://ssu.gov.ua/ua/pages/32
2
2016 року був створений КПВВ «Золоте», проте через відсутність погодження відкриття КПВВ з боку де-факто
адміністрації на НКУУТ він і досі не працює
3
За даними статистики Державної прикордонної служби України: https://bit.ly/2ipWCBf
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Відповідно, зростає навантаження на КПВВ як з точки зору їх пропускної здатності (тобто, швидкості проведення
контрольних процедур та кількості співробітників, що їх провадять), так і з точки зору їх інфраструктури. В
середньому перетин ЛЗ займає 3-4 години4, більшість з яких подорожуючі проводять, очікуючи своєї черги на
проходження контролю.
Особливо складною залишається ситуація у Луганській
області, де функціонує лише один КПВВ у Станиці Луганській.
Сьогодні він є найбільш навантаженим, забезпечуючи
щоденно пропуск до 10 000 осіб.

КПВВ “Станиця Луганська”

З часу утворення КПВВ у відповідь на потреби мільйонів
людей, які їх перетинають, на пунктах пропуску відбулись
ряд суттєвих змін. Вони стосувались розташування КПВВ (так
наприклад, КПВВ «Зайцеве» у 2016 році було переміщено
ближче до ЛЗ і утворено КПВВ «Майорське»); особливостей
контрольних процедур (наприклад, прийняття порядку
переміщення товарів); а також їх інфраструктури. Довгий
час гуманітарні потреби людей, які перетинали ЛЗ через
КПВВ, покривались здебільшого за рахунок допомоги
міжнародних гуманітарних організацій.

Комплексне ж облаштування КПВВ, ініційоване та
профінансоване Донецькою та Луганською обласними
державними адміністраціями, відбулось протягом 2018-2019
рр.

КПВВ “Майорське” до облаштування

Даний звіт підготовлений БФ «Право на захист» за
результатами моніторингу умов на КПВВ, який проводився з
метою оцінки задоволення потреб десятків тисяч людей, які
щоденно перетинають ЛЗ через КПВВ, ризиків та викликів,
які супроводжують цей процес, результатів проведеного у
2018-2019 рр облаштування КПВВ.

Моніторинг включав аналіз нормативного регулювання,
рішень місцевої влади, моніторинг процесу облаштування
КПВВ, збір та аналіз інформації про стан гуманітарної
інфраструктури КПВВ на момент його завершення. З метою
комплексного аналізу були також використані дані, отримані
БФ «Право на захист» в ході систематичного моніторингу
перетину ЛЗ через КПВВ, що здійснюється в рамках проекту
«Адвокація, захист та правова допомога ВПО» за підтримки
Агенції ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та дані в рамках
проекту «Надання багатогалузевої гуманітарної допомоги
постраждалому від конфлікту населенню Східної України»,
КПВВ “Майорське” після облаштування
який реалізується БФ «Право на захист» за фінансової
підтримки Європейської комісії в рамках цивільного захисту та гуманітарної допомоги Європейського союзу в
межах консорціуму ACCESS. У звіті порівнюється стан облаштування та наявна на КПВВ гуманітарна
інфраструктура станом на початок 2019 та відповідний період 2018 року, тобто до проведення Донецькою та
Луганською облдержадміністраціями комплексного облаштування КПВВ.
4
Відповідно до результатів регулярних опитувань, які проводяться БФ «Право на захист» на усіх 5 КПВВ. Тут
наведено дані станом на лютий 2019. Детальніше: http://vpl.com.ua/wp-content/uploads/2019/03/EECP-Report-February_UKR.
pdf
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Нормативне регулювання роботи КПВВ є досить хаотичним. Так, їх правовий статус не визначений жодним
нормативно-правовим актом. Навіть законодавчого визначення поняття КПВВ через чотири роки їх існування
досі немає. Термін «КПВВ» Тимчасовим порядком та Порядком переміщення товарів до району або з району
проведення антитерористичної операції5 визначається наступним чином:
«Контрольний пункт в’їзду/виїзду - спеціально виділена територія на автомобільній дорозі з комплексом
будівель, спеціальних, інженерних, фортифікаційних споруд і технічних засобів, де підрозділами, що здійснюють
державний контроль, здійснюється контроль за переміщенням та пропуск на тимчасово неконтрольовану
територію та з такої території осіб, транспортних засобів, товарів».
Той самий Тимчасовий порядок і досі визначає, хто відповідає за облаштування КПВВ: «Відповідальним за
облаштування та обслуговування КПВВ, а також прилеглої до нього території є Донецька та Луганська обласна
військово-цивільна адміністрація.»
Втім, очевидно, що такого стислого формулювання замало для того, аби створити чіткі та прозорі законодавчі
рамки для своєчасного і послідовного створення належних умов перебування на КПВВ. Так, в законодавчому
полі не передбачено фінансування на закупівлю необхідного майна, проведення робіт та надання послуг з
обслуговування КПВВ і прилеглої території; не визначено єдиний відповідальний за це орган чи структуру;
завдання та обсяг повноважень Донецької та Луганської обласних адміністрацій; відсутні будь-які вказівки на
мінімальні стандарти забезпечення потреб населення на КПВВ; не передбачена оцінка гуманітарних потреб та
контроль якості послуг, що надаються на КПВВ тощо.
Зокрема, Закон України «Про військово-цивільні адміністрації»6, у ст. 4 наводить перелік їх повноважень.
Серед них, наприклад, п.23 ч.1 передбачено для ВЦА населених пунктів (ці положення розповсюджуються
і на обласні ВЦА) «здійснення заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску
через державний кордон України». Що ж до КПВВ, то про них цей закон не згадує взагалі. Відтак, обласні ВЦА
для забезпечення та підтримання належних умов на КПВВ вживають можливих заходів в межах наданих їм
законом повноважень, але відсутність спеціальних повноважень серйозно ускладнює виконання ними своїх
обов’язків щодо облаштування та утримання КПВВ через низку факторів:
•

Земельні ділянки навколо доріг, на яких розташовані КПВВ, мають різне призначення,
знаходяться у власності чи користуванні різних осіб, що ускладнює або навіть унеможливлює
розширення автомобільних доріг, проведення комунікацій, виконання будівельних робіт чи
навіть встановлення на них тимчасових споруд:
«Розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника військовоцивільної адміністрації від 15.12.2017 №1676/5-17 «Про забезпечення
облаштування та обслуговування контрольних пунктів в’їзду-виїзду»
здійснення заходів щодо облаштування та обслуговування КПВВ та прилеглих
територій покладено на комунальне підприємство «Автотранспортне
підприємство» (далі – КП «АТП»). На сьогодні КП «АТП» опрацьовує
питання щодо оформлення землевпорядної документації на ділянки землі,
де розташовані КПВВ, з метою подальшого оформлення господарських
відносин щодо їх утримання.»

5
6

Постанова КМУ №99 від 1 березня 2017р.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/99-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/141-19
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Лист Донецької обласної державної адміністрації за підписом Директора департаменту з питань
цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи № 116/0/101-18 від 22.01.2018.
•

Автомобільні дороги, на яких розташовані КПВВ, мають різний статус і оперуються різними
структурами;

•

КПВВ знаходяться як в межах населених пунктів, так і поза ними;

•

Для створення належних умов необхідне підведення комунікацій (водопостачання,
водовідведення, електроенергія), для чого використовується наявна інфраструктура, об’єкти
якої так само знаходяться у різних формах власності та часто зазнають пошкоджень внаслідок
бойових дій;

•

Будь-які роботи з облаштування, створення чи відновлення інфраструктури навколо КПВВ
ускладнюються ризиками безпеки в умовах триваючого збройного конфлікту, а відтак,
персонал та майно мають бути відповідним чином захищені;

•

Майно, що знаходиться на КПВВ, використовується і знаходиться на балансі різних державних
структур та неурядових організацій, тому його розташування, переміщення, підключення
до електромереж, відновлювальні роботи тощо потребують погодження з власниками. Так,
у своєму Листі № 116/0/101-18 від 22.01.2018 р. Донецька обласна державна адміністрація
повідомляє:
«На баланс майно КПВВ не прийнято, оскільки відповідно до листа
Першого заступника керівника Антитерористичної операції на території
Донецької та Луганської областей майно та засоби, які використовуються
підрозділами Державної прикордонної служби України (далі ДПСУ) та
Національної поліції України (далі – НПУ) під час виконання визначених
завдань на КПВВ, перебувають на балансі відповідних органів на правах
оперативного управління, та є державною власністю України в особі
вищевказаних центральних органів виконавчої влади. Передача такого
майна балансоутримувачу може бути здійснена виключно за рішенням
вищих органів влади у встановленому законодавством порядку. […] Майно
та засоби, які використовуються підрозділами Державної фіскальної
служби України (далі – ДФСУ) під час виконання визначених завдань на
КПВВ, перебувають у власності інших юридичних осіб, тому ДФСУ не може
здійснювати передачу такого майна і засобів іншому балансоутримувачу.»

У своєму листі № 760/0/111-18 від 17.05.2018 за підписом Директора департаменту розвитку базових галузей
промисловості Донецька облдержадміністрація підтверджує наведені вище обставини:
«[…]питання щодо відведення земельних ділянок, для розташування КПВВ,
органу (організації), яка повинна бути балансоутримувачем комплексу
будівель і споруд КПВВ та здійснювати їх утримання, джерело фінансування
на утримання, вимоги до облаштування, порядок використання об’єктів КПВВ
не врегульовані жодним актом законодавства. Враховуючи
викладене,
КПВВ «Мар’їнка», КПВВ «Новотроїцьке», КПВВ «Майорське», КПВВ
«Гнутове», КРП «Мар’їнка», КРП «Березове» не перебувають на балансі у
жодного органу або організації.»
Слід зазначити, що через відсутність однозначних вказівок у законодавстві, різні державні органи оцінюють
ситуацію по-різному. Так, МТОТ у листі № 22/4.2-380-18 від 25.01.2018 стверджує:
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«Балансоутримувачем КПВВ на території Донецької області є комунальне
підприємство «Автотранспортне підприємство», яке перебуває в управлінні
облдержадміністрації.»
ДПСУ в той же час підтверджує інформацію про відсутність балансоутримувача КПВВ:
«Станом на 15.05.2018 питання щодо балансоутримувача КПВВ для
автомобільних сполучень в межах Донецької області – «Гнутове»,
«Новотроїцьке», «Мар’їнка» та «Майорське» нормативно не врегульовано.
Разом з тим відповідно до доручення Першого віце-прем’єр-міністра України Міністра економічного розвитку і торгівлі від 28.04.2018 №34262/28-17 щодо
виконання протокольного рішення з питань облаштування контрольних
пунктів в’їзду-виїзду на території Донецької та Луганської областей
завдання щодо нормативного врегулювання покладено на Міністерство
інфраструктури України.» Лист Адміністрації ДПСУ № Л-206 від 17.05.2018
Проблема фінансування облаштування та утримання КПВВ також вирішується на регіональному рівні, оскільки
у державному бюджеті коштів на ці потреби не передбачалось жодного разу. Так, листом від 22.01.2018
Донецька облдержадміністрація повідомляє:
«На початок 2018 року питання фінансування КПВВ не вирішене.». У Листі
від 13.03.2018 зазначається: «Розпорядження голови облдержадміністрації,
керівника обласної ВЦА від 14.02.2018 №207/5-18 «Про забезпечення
сприятливих умов громадянам при перетинанні КПВВ на території
області» в обласному бюджеті передбачено на 2018 рік фінансування
електроспоживання та водозабезпечення у розмірі 2966 тис грн. Крім того
опрацьовується питання подальшого облаштування та обслуговування
КПВВ.»
Луганська обласна державна адміністрація поділяє позицію щодо необхідності врегулювання правового
статусу та порядку фінансування КПВВ, зазначаючи у Листі за підписом Директора Департаменту масових
комунікацій №11-05-вих/168 від 06.03.2018 р.:
«Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 «Про
затвердження порядку переміщення товарів до району або з району
проведення АТО» та Наказу Першого заступника АТЦ при СБУ (керівника
АТО на території Донецької та Луганської областей) від 14.04.2017 №222ог
контрольні пункти в’їзду-виїзду (далі - КПВВ) є єдиними шляхами сполучення
з мешканцями населених пунктів, розташованих на території, тимчасово
окупованій представниками незаконних збройних формувань. Однак,
до сьогодні правовий статус та форма власності вищезазначених КПВВ
не визначені, а питання, пов’язані з будівництвом, облаштуванням та
утриманням цих об’єктів, чинним законодавством не врегульовані. Відсутність
правового статусу, табелю оснащення КПВВ та джерел їх фінансування
призводить до того, що усі вони на різному рівні задовольняють потреби
громадян, які переміщуються через лінію розмежування, що при постійному
зростанні кількості таких осіб призводить до виникнення конфліктів, скарг
та зростання невдоволення у суспільстві. З метою вирішення зазначених
проблемних питань, розв’язання яких можливо лише на державному
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рівні, вважаємо за необхідне запропонувати Кабінету Міністрів України та
відповідним центральним органам державної виконавчої влади прийняти
нормативно-правові акти щодо:
1. Визначення правового статусу КПВВ;
2. Затвердження табелю оснащення КПВВ необхідними матеріалами та
обладнанням.»
Луганська облдержадміністрація навіть пропонує рішення для проблеми
фінансування КПВВ: «Можливими джерелами фінансування проектування,
будівництва (монтажу), облаштування та утримання КПВВ можуть бути
визначені кошти, затверджені Законом України «Про Державний бюджет
України на 2018 рік» за:
1.

КПКВ 3511030 «Резервний фонд» в сумі 1.500.000,00 тис. грн. […];

2. КПКВ 1601600 «Пілотні заходи з реагування на проблеми для розвитку,
викликані переміщенням осіб та поверненням комбатантів» в сумі 59.401,8
тис. грн.[…];
3. КПКВ 1611020 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного
впливу внаслідок збройного конфлікту на Сході України» в сумі 34.000,00
тис. грн.[…]
4. КПКВ 3511210 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій» в сумі 5.000.000,00 тис. грн.»
Поділяючи позицію щодо необхідності визначення правового статусу КПВВ та нормативного врегулювання їх
облаштування і утримання, Луганська обласна військово-цивільна адміністрація зазначає:
«З метою унормування проблемних питань стосовно функціонування КПВВ
і фінансування їх утримання ЛОВЦА підготовлено проект постанови КМУ
«Про затвердження Положення про КПВВ на тимчасово окуповані території
у Донецькій і Луганських областях.»
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КОМПЛЕКСНЕ ОБЛАШТУВАННЯ КПВВ
У 2018-2019 РР.
Вперше про проблему стану інфраструктури КПВВ та необхідність комплексного підходу до їх облаштування
на центральному рівні заговорили у вересні 2017 року. На засіданні Кабінету Міністрів України 27.09.2017
ухвалено протокольне рішення «Щодо стану облаштування та утримання контрольних пунктів в’їзду/виїзду, що
знаходяться на території Донецької та Луганської областей»7. Прем’єр-міністр України відзначив незадовільні
умови перебування на КПВВ в Донецькій та Луганській областях та необхідність створення гідних умов
відповідно до вимог захисту прав людини.

Реконструкція КПВВ “Гнутове”
У листі від 25.01.2018 №22/4.2-380-18 за підписом Заступника Міністра з питань тимчасово окупованих територій
та ВПО зазначено наступне:

7
https://www.unn.com.ua/uk/news/1690004-kabmin-skhvalyv-rishennia-prooblashtuvannia-kpvv-na-linii-rozmezhuvannia
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«В рамках заходів, направлених на покращення умов для громадян, що
перетинають лінію зіткнення через КПВВ, представниками МТОТ було
здійснено робочу поїздку до Донецької області та організовано нараду
за участю представників облдержадміністрації, місцевих органів влади,
Держприкордонслужби, ДФС, Національної поліції щодо визначення
шляхів вирішення проблемних питань функціонування КПВВ, а також
проведено робочу зустріч за участю ДОВЦА, Державної прикордонної
служби, УВКБ ООН, Управління ООН з координації гуманітарних питань та
Донбаської національної академії будівництва і архітектури щодо розробки
уніфікованого проекту облаштування КПВВ з використанням тимчасових
об’єктів інфраструктури, визначення балансоутримувача та виконання
заходів з інвентаризації майна на КПВВ. За результатами проведених
заходів, причетним органам державної влади надано відповідні доручення
щодо врегулювання питання належного функціонування КПВВ.»
Вже у березні 2018 року Луганська облдержадміністрація повідомляє:
«Спільно з керівництвом Проектного інституту Служби безпеки України
підготовлено кошторис на складання проектної документації на будівництво
(монтаж) контрольних пунктів в’їзду/виїзду на території Луганської області.
Подальша робота щодо створення належних умов стосовно функціонування
пунктів пропуску триває та знаходиться на особистому контролі керівництва
облдержадміністрації.» (Лист №11-05-вих/168 від 06.03.2018).
Облаштування було розпочато в серпні 2018. Для цього, за інформацією,
наданою МТОТ у листі №22/4.2-3623-18 від 21.08.2018, на виконання
Протокольного доручення Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра
економічного розвитку і торгівлі України від 05.05.2018 «та з метою
покращення діяльності КПВВ, ДОВЦА та ЛОВЦА8 було здійснено комплекс
заходів, а саме:

8

•

Визначено замовника проектування і будівництва (монтажу) КПВВ на
території Луганської області;

•

ЛОВЦА спільно з керівництвом Проектного інституту Служби безпеки
України підготовлено кошторис на складання проектної документації на
будівництво (монтаж) КПВВ на території Луганської області;

•

Завершено роботи із організації на КПВВ «Станиця Луганська»
централізованої
системи
водопостачання
та
водовідведення,
накопичувальної
каналізаційної
ємкості,
внутрішнього
електропостачання та дитячого ігрового майданчику;

•

Завершено виготовлення конструкцій тимчасових архітектурних форм із
урахуванням пропозицій Проектного інституту Служби безпеки України
та інших структур, які здійснюють свою діяльність на пункті пропуску
«Станиця Луганська», а також міжнародних гуманітарних організацій,
залучених до надання допомоги відвідувачам. Наразі проводяться
роботи з перевезення конструкцій та їх монтажу на КПВВ;

Донецька та Луганська обласні військово-цивільні адміністрації
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•

На КПВВ «Мар’їнка» завершені земельні роботи з планування, підсипки
та вирівнювання майданчиків для встановлення збірно-розбірних
конструкцій для залів очікування;

•

На КПВВ «Мар’їнка» завершені роботи з прокладання розподільної
водопровідної мережі по території КПВВ від свердловини до санітарних
модулів. Встановлено 2 санітарні модулі зі сторони м. Мар’їнка та з
протилежної сторони;

•

На КПВВ «Гнутове» завершені роботи з будівництва свердловини для
технічної води;

•

На КПВВ «Новотроїцьке» виконано роботи з проектування водопровідноканалізаційної мережі;

•

На КПВВ «Майорське» продовжується опрацювання питань, пов’язаних
з його перенесенням.»

Першим 17 вересня 2018 року був відкритий оновлений КПВВ «Мар’їнка»9.

КПВВ “Мар’їнка” після облаштування

Тут з’явились просторі навіси
над операційним майданчиком
(зоною,
де
здійснюється
паспортний
контроль
та
перевірка транспорту), два зали
очікування
для
тих,
хто
перетинає КПВВ пішки, санітарні
модулі з проточною водою.
Загалом на облаштування КПВВ
«Мар’їнка» з обласного бюджету
було виділено 11,3 млн. грн. На
ділянці дороги, де розташоване
КПВВ, був проведений ремонт
асфальтного
покриття,
розширено проїжджу частину.

Завдяки прокладенню відповідних комунікацій та обладнанню санітарних модулів, з’явився доступ до технічної
води і покращились санітарні умови. Втім, уже восени 2018 почали спостерігатись перебої з водопостачанням.
За інформацією Донецької облдержадміністрації, вони були пов’язані з великою кількістю мулу та піску на
дні свердловини, а також регулярними перебоями в енергозабезпеченні. Так, через стрибок напруги в
електромережі 20.11.2018 вийшов з ладу свердловинний насос. На його заміну і відновлення водопостачання
пішло 4 дні. У грудні 2018 через вихід з ладу глибинного насосу припинилось водопостачання. У січні 2019 роботи
з підйому насосу на поверхню та відновлення роботи свердловини ще тривали. На думку представників ДРГП
«Донецькекологія», що виконувало ці роботи, «основна причина перебоїв водопостачання на КПВВ «Мар’їнка»
пов’язана із порушенням режиму експлуатації свердловини* та нераціональною схемою облаштування подачі
води до санвузлів.»
* В цьому ж листі ДРГП «Донецькекологія» повідомляють, що після закінчення робіт з будівництва свердловини
була відрегульована оптимальна подача води в обсязі 14,4 м3 за добу, в той час як фактичні витрати складали
менше 5 м3. Цей факт свідчить про необхідність проведення якісної оцінки потреб на етапі планування робіт.
Станом на березень 2019 проблеми з водопостачанням були усунуті.
9

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2539859-na-doneccini-vidkrili-vidrestavrovanij-kpvv-marinka-kuc.html
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Інші три КПВВ на території Донецької області («Гнутове», «Майорське» та «Новотроїцьке») були облаштовані
за схожою схемою. Тут так само з’явились термінали очікування, обладнані обігрівачами та кондиціонерами,
просторі навіси над операційною зоною та санітарні модулі. Втім, через особливості розташування КПВВ,
наявної в даній місцевості інфраструктури (систем водо-, електропостачання), роботи не вдалося виконати
у заплановані строки. Так, Донецька облдержадміністрація планувала завершити облаштування КПВВ
«Мар’їнка», «Гнутове» і «Новотроїцьке» у 2018 році, а «Майорське» - на початку 2019 року. Проте у березні-квітні
2019 роботи ще тривали на усіх КПВВ, окрім «Мар’їнки».
Як зазначалось вище (див. лист МТОТ від 21.08.2018), початок робіт на КПВВ «Майорське» відкладався через
вирішення питання про перенесення КПВВ. Оскільки КПВВ фактично розміщується у населеному пункті, а
поряд знаходиться лінія електропередачі, це могло вплинути на можливість зведення тимчасових споруд.
Втім, від цієї ідеї довелось відмовитись, і КПВВ залишився фактично в тих же межах, оскільки лише тут ширина
дороги, на якій він розташований, дозволяє облаштувати пункт пропуску.
Схема облаштування КПВВ «Станиця Луганська» відрізняється від тієї, за якою відбувалась реконструкція КПВВ
в Донецькій області, оскільки по-перше, замовлення та реалізація робіт здійснювались окремо Донецькою
та Луганською обласними військово-цивільними адміністраціями, а по-друге, «Станиця Луганська» дозволяє
лише піший перехід і має свої унікальні особливості розташування.
Для проведення робіт на КПВВ
«Станиця Луганська» на декілька днів
було припинено пропускні операції10.
Для покращення умов на КПВВ тут
було заасфальтовано частину дороги,
з’явились
додаткові
модулі
паспортного та фіскального контролю,
укриття для цивільних осіб, розширені
навіси для захисту від сонця та осадів,
нові
туалети.
Втім,
найбільш
проблематичною ділянкою пішого
переходу
на
КПВВ
«Станиця
Луганська» залишається зруйнований
міст через р. Сіверський Донець.
Станом на квітень 2019, домовленості
щодо його відновлення досягти так і
не вдалось.

КПВВ “Станиця Луганська”

10

https://www.ukrinform.ru/rubric-ato/2527967-perehod-v-stanice-zakryvaut-na-remont.html
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В рамках моніторингу умов перебування на КПВВ, який проводився БФ «Право на захист» у квітні 2019 року,
було проведено опитування подорожуючих через два КПВВ, на яких роботи з облаштування вже завершені –
«Мар’їнці» та «Станиці Луганській». Монітори поспілкувались зі 126 подорожуючими, які регулярно подорожують
через дані КПВВ (64 особи були опитані на КПВВ «Станиця Луганська» та 62 на КПВВ «Мар’їнка») та попросили
їх оцінити зміни, що відбулись на КПВВ після їх облаштування у серпні – вересні 2018.
Загалом 87% опитаних (109 осіб) оцінили зміни позитивно. Лише невеликий відсоток подорожуючих не відчули
змін або оцінили їх негативно.
Оцінка змін, які відбулися на КПВВ після облаштування
«Станиця Луганська»
«Мар’їнка»

Облаштування КПВВ мало на меті зокрема обладнання додаткових робочих місць для співробітників ДПСУ,
що здійснюють паспортний контроль, та підвищення пропускної здатності КПВВ. Відтак, монітори БФ «Право
на захист» цікавились, чи вплинули результати облаштування на швидкість проходження контролю.
64% опитаних (81 особа) зазначили, що перетин ЛЗ через дані КПВВ, з їх персонального досвіду, пришвидшився
після їх облаштування, 26% не відчули різниці. 10% опитаних (Усі – на «Станиці Луганській») зазначили, що час
проходження контролю збільшився після облаштування КПВВ. Втім, це може бути пов’язано зі збільшенням
навантаження на цей КПВВ за відповідний період. Так, загальна кількість перетинів КПВВ «Станиця Луганська»
у березні 2018 склала 238 тис. осіб, у березні ж 2019 року – 291 тис11.
Як облаштуванння КПВВ вплинуло на швидкість проходження контролю
«Станиця Луганська»
«Мар’їнка»

Подорожуючих також запитали, чи почуваються вони більш захищеними при перебуванні на КПВВ після їх
облаштування. 73% (92 особи) відповіли ствердно.

11

За даними статистики ДПСУ: https://bit.ly/2ipWCBf
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Чи зросло відчуття безпеки при проходженні КПВВ
«Станиця Луганська»
«Мар’їнка»

10 опитаних зазначили, що на швидкість проходження контролю негативно вплинуло посилення перевірок
особистих речей та більш суворий контроль за переміщенням товарів. Двоє опитаних на КПВВ «Мар’їнка»
висловили невдоволення ситуацією з транспортним сполученням та транспортною інфраструктурою КПВВ.
Вони рекомендували збільшити кількість автобусів, що обслуговують КПВВ та покращити умови очікування
автобуса.
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АКТУАЛЬНИЙ СТАН ДОСТУПУ ДО
БАЗОВИХ ПОСЛУГ НА КПВВ
У квітні 2019 року монітори БФ «Право
на захист» проводили спостереження
та оцінювали умови перебування на
всіх п’яти КПВВ. Дані, зібрані за
результатами
цього
моніторингу,
наводяться далі окремо щодо кожного
КПВВ. В цьому розділі наводяться
схеми розташування основних об’єктів
гуманітарної
інфраструктури,
описується актуальна ситуація з
забезпеченням базових потреб осіб,
що перетинають ЛЗ через КПВВ та
наводиться
часткове
порівняння
наявних зручностей з тими, що мали
місце станом на червень 2018 року,
тобто до облаштування КПВВ, що
КПВВ “Гнутове”
розпочалось в серпні 2018. Зауважимо,
що методологія оцінки наявних умов була розроблена і застосована БФ «Право на захист» вперше для цілей
цього дослідження, тому не всі дані, зібрані під час моніторингу, можна порівняти з даними за відповідний
період 2018 року. Частково інформація, яку БФ «Право на захист» документували під час моніторингу на КПВВ
у попередні періоди в рамках проекту «Адвокація, захист та правова допомога ВПО» за підтримки Агенції ООН
у справах біженців12, наводиться далі для порівняння та ілюстрації динаміки ситуації з забезпеченням гідних
умов перебування на КПВВ.

12
Див. наприклад моніторинговий звіт «Перетин лінії зіткнення через КПВВ» за перше півріччя 2018 року: http://vpl.
com.ua/uk/materials/5371/
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Туалети: на КПВВ наявні 4 дерев’яних туалети та 2 санітарних модулі, кожен по 5 кабінок. Санітарні
модулі з’явилися після облаштування КПВВ. Обслуговування туалетів щодня, крім вихідних,
забезпечують КП «Станичник» і КП «Попаснянський районний водоканал». Дані туалети знаходяться на
балансі органів державної влади, і їхнє обслуговування здійснюється на постійній основі без визначення
кінцевого терміну для надання таких послуг. Крім цього, на даному КПВВ є два спеціально обладнані
туалети для людей, які пересуваються на інвалідному візку.
Медицина: первинну медичну допомогу на КПВВ надають Міжнародний комітет червоного хреста,
ДСНС та МБО «Міжнародна медична допомога». Медичні працівники присутні на КПВВ з 7.00 до 18.30.
Термін надання даних послуг не визначений, натомість вони будуть надаватися, поки працює КПВВ. У
разі необхідності госпіталізації швидка доставляє пацієнта до Районного територіального медичного
об’єднання смт. Станиця Луганська, яке знаходиться на відстані до 10 км. Час доїзду карети швидкої
допомоги у разі виклику до 30 хв.
Транспорт: КПВВ розташований поряд з автостанцією у Станиці Луганській, тому тут наявне регулярне
організоване транспортне сполучення з іншими населеними пунктами Луганської області (КУУТ). Втім,
автостанція не розрахована на декількатисячний щоденний пасажиропотік, тому її інфраструктура
потребує розвитку. Окрім офіційних рейсових автобусів, додаткове навантаження на автостанцію
створюють неліцензовані приватні перевізники. Автостанція не обладнана критими місцями очікування.
Єдиний навіс невеликої місткості знаходиться осторонь біля зруйнованої АЗС. Інформація про розклад
та маршрути наявна частково. КПВВ сполучене транспортом зі всіма селами Станично-Луганського
району, з усіма районними центрами Луганської області (Старобільськ, Рубіжне, Кремінна, Лисичанськ,
Троїцьк, Мілове, Новоайдар, Сєвєродонецьк, Білокуракіне, Марківка, Сватове), Харковом та Києвом.
Автобуси в межах Станично – Луганського районну курсують за графіком, а приватні перевізники - на
вимогу. Ціни варіюються від 7 на місцевих маршрутах до 200 грн на регіональних. До райцентру можна
дістатись за 100-300 грн – у офіційних перевізників, та від 200 до 350 – у приватних. До Харкова та
Києва курсують один раз на добу лише приватні перевізники. Вартість проїзду складає відповідно 550
та 850 грн.
Інвалідні візки: на КПВВ на час спостереження наявні 5 справних інвалідних візків, ще 3 потребували
ремонту. У разі необхідності волонтери Міжнародного комітету червоного хреста та працівники ДСНС
можуть допомогти пересуватися людям з обмеженою мобільністю. При цьому на КПВВ «Станиця
Луганська» через високий попит на послуги з допомоги у переміщенні людей з обмеженою мобільністю
такі послуги неофіційно надаються за плату, оскільки візків та спеціального персоналу для їх
обслуговування недостатньо, а наявні служби не мають можливості додатково залучати власний
персонал.
Вода: ICRC, DRC, ДСНС - здійснюють доставку питної води та обслуговування ємностей. ICRC, ДСНС –
здійснюють доставку щодня, а DRC – 2 рази на тиждень. Кінцевий термін для надання таких послуг
зазначеними організаціями не визначений.
Банківські послуги: Поряд з КПВВ, на автостанції, розташоване мобільне відділення Ощадбанку, яке
обслуговує переважно отримувачів пенсій та соцвиплат з числа ВПО, які подорожують через ЛЗ для
проходження фізичної ідентифікації.
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1. Вода, санітарія, гігієна
Достатня кількість/

Недостатня кількість/незадовільний

задовільний стан/ зручне

стан або недостатнє обслуговування/

розташування

незручне розташування

Відсутні зручності

Квітень 2019
Зручності

Кількість

Стан

Розташування

Питна вода*
Технічна вода**
Туалети***
Санітайзери для рук чи мило
Туалетний папір
Одноразовий посуд
* Погіршення ситуації порівняно з попереднім періодом пов’язане зі збільшенням кількості осіб, що перетинають
ЛЗ (238 тис. у березні 2018 проти 291 тис. у березні 2019, за даними статистики ДПСУ) та зменшенням поставок
води ДСНС.
** Після облаштування КПВВ з’явилася свердловина з технічною водою.
*** Після облаштування КПВВ з’явилися додаткові санітарні модулі.
Червень 2018
Зручності
Питна вода
Технічна вода
Туалети

Кількість

Стан

Розташування
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2. Захист
Квітень 2019
Зручності

Кількість

Стан

Розташування

Місця для сидіння
Навіси від сонця та дощу
Ліжка/постільна білизна у палатках
ДСНС****
Інформація про правила перетину ЛЗ*****
**** На момент проведення спостереження пункти надання допомоги населенню ДСНС були згорнуті.
*****Оцінювалась наявність інформації щодо правил перетину ЛЗ, в той час як наведені нижче дані відображають
ситуацію з доступом до інформації з різних питань (права ВПО, освіта, правова допомога, гуманітарна допомога
тощо).
Червень 2018
Зручності
Місця для сидіння
Навіси від сонця та дощу
Ліжка/постільна білизна у палатках
ДСНС
Інформаційні стенди

Кількість

Стан

Розташування

Оцінка умов перетину ЛЗ через КПВВ
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3. Безпека
Зручності

Кількість

Стан

Розташування

Кількість

Стан

Розташування

Система сповіщення про небезпеку
Укриття на випадок обстрілу
Попередження про міни

4. Доступність
Зручності
Транспорт від КПВВ до «0»******
Інвалідні візки
Кімната матері та дитини
****** Через неможливість відновлення зруйнованого мосту через р. Сіверський Донець КПВВ «Станиця
Луганська» можна перетнути лише пішки.
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Туалети: на КПВВ наявні 8 функціонуючих туалетів (дерев’яні кабінки). В рамках облаштування
заплановане встановлення санітарних модулів з проточною водою, проте на момент проведення
дослідження роботи тривали. 4 з даних туалетів були встановлені восени 2018 року організацією
Premiere Urgence Internationale (PUI). Крім цього, дана організація здійснює їх обслуговування 4 рази на
день або за потреби. Дані послуги надаються з початку функціонування КПВВ та не обмежені певним
терміном. Спеціально обладнані туалети для людей з обмеженою мобільністю на даному КПВВ відсутні.
Медицина: первинну медичну допомогу на КПВВ надає PUI. Медичні працівники присутні на КПВВ з
8.30 до 15.30. Термін надання медичних послуг передбачений до кінця 2019 року. У разі необхідності
госпіталізації, швидка доставляє пацієнта до лікарень у м. Бахмут, яке знаходиться на відстані 20-25 км.
Час доїзду карети швидкої допомоги - до 30 хв.
Транспорт: за спостереженнями моніторів, біля КПВВ автобуси зупиняються в різних місцях, частково
наявні знаки зупинки. Дані автобусні зупинки частково криті. Інформація про розклад та маршрут
автобусів на цих зупинках відсутня. На КПВВ працюють як офіційні, так і неліцензовані приватні
перевізники. Дане КПВВ має транспортне сполучення з містами Бахмут, Торецьк, Краматорськ,
Костянтинівка. Ціна на проїзд в офіційного перевізника до м. Бахмут – 25 грн. (курсує з 7.30 до 19.00),
неліцензованого приватного перевізника – 50 грн. (курсує з 7.00 до 18.00). До Торецька, Костянтинівки
ціни як в офіційних, так і приватних перевізників складають від 80 до 100 грн.
Інвалідні візки: на даному КПВВ наявні 3 інвалідних візки. У разі необхідності працівники PUI можуть
допомогти пересуватися людям з обмеженою мобільністю.
Вода: PUI здійснює доставку питної води та обслуговування ємностей. Доставка води здійснюється два
рази на тиждень і буде здійснюватися до кінця 2019 року. Ємності з питною водою розташовані також
в пункті надання допомоги ДСНС.
Банківські послуги: На КПВВ двічі на тиждень приїжджає мобільне відділення Ощадбанку, яке
обслуговує мешканців прилеглих частин Зайцевого (Майорськ, Бахмутка, Жованка) та ВПО, що
подорожують через КПВВ. У березні 2019 в Майорську (Зайцеве) відкрилось відділення Ощадбанку,
проте його розташування відносно КПВВ незручне, тому подорожуючі переважно звертаються до
банку в Бахмуті.

Оцінка умов перетину ЛЗ через КПВВ

25

1. Вода, санітарія, гігієна
Квітень 2019
Зручності

Кількість

Стан

Розташування

Питна вода
Технічна вода*
Туалети
Санітайзери для рук чи мило
Туалетний папір
Одноразовий посуд
*Технічна вода, за спостереженнями моніторів, відсутня у вільному доступі.
Червень 2018
Зручності
Питна вода
Технічна вода
Туалети

Кількість

Стан

Розташування
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2. Захист
Квітень 2019
Зручності

Кількість

Стан

Розташування

Місця для сидіння
Навіси від сонця та дощу
Ліжка/постільна білизна у палатках
ДСНС

Інформація про правила перетину ЛЗ**

** Оцінювалась наявність інформації щодо правил перетину ЛЗ, в той час як наведені нижче дані відображають
ситуацію з доступом до інформації з різних питань (права ВПО, освіта, правова допомога, гуманітарна допомога
тощо)
Червень 2018
Зручності
Місця для сидіння
Навіси від сонця та дощу
Ліжка/постільна білизна у палатках
ДСНС

Інформаційні стенди

Кількість

Стан

Розташування

Оцінка умов перетину ЛЗ через КПВВ
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3. Безпека
Зручності

Кількість

Стан

Розташування

Кількість

Стан

Розташування

Система сповіщення про небезпеку

Укриття на випадок обстрілу
Попередження про міни

4. Доступність
Зручності
Транспорт від КПВВ до «0»
Інвалідні візки
Кімната матері та дитини
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КПВВ «МАР’ЇНКА»
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Туалети: на КПВВ працюють 3 санітарні модулі (з них два, на шість кабінок, на вході до КПВВ та, один на
три кабінки, на території). Туалет, обладнаний для користування людьми з обмеженою мобільністю, був
зачинений на момент проведення спостереження, ще дві кабінки вийшли з ладу. Санітарні модулі
з’явилися після облаштування КПВВ. Обслуговування туалетів забезпечує КП «Промінь». Прибирання
проводиться тричі протягом дня, крім вихідних, з 07.00 по 15.00. Послуги надаються з моменту
закінчення облаштування на даному КПВВ.
Медицина: первинну медичну допомогу на КПВВ надає PUI. Медичні працівники присутні на КПВВ з
8.30 до 15.30. У разі необхідності госпіталізації, швидка у більшості випадків доставляє пацієнта до
лікарні у м. Курахове, яка знаходиться на відстані 20 км. Час доїзду карети швидкої допомоги - до 30 хв.
Транспорт: Автобуси біля КПВВ зупиняються в різних місцях. Знаки автобусних зупинок відсутні.
Автобусні зупинки частково криті та частково наявна інформація про розклад та маршрути руху
автобусів. На даному КПВВ працюють як офіційні, так і неліцензовані приватні перевізники. Транспортне
сполучення з’єднує:
КПВВ «Марїнка» - Селидове - Покровськ, офіційний перевізник КП «АТП», який курсує щогодини з
09:00 до 15:00 за ціною 50-60 грн;
КПВВ «Мар’їнка» - Курахове, офіційний перевізник КП «АТП», курсує кожні 30 хвилин з 09:00 до 17:00,
за ціною 20 грн;
КПВВ «Мар’їнка» - Курахове, офіційний перевізник АС Курахове, курсує кожні 30 хвилин, безкоштовний.
Крім цього, наявна велика кількість, неліцензованих приватних перевізників (таксі). Вартість проїзду
до Покровська на таксі складатиме 125 - 150 грн., до Курахового - 50 грн.
Інвалідні візки: на даному КПВВ відсутні інвалідні візки.
Вода: ADRA - здійснює доставку питної води та обслуговування ємностей. Доставка води на даний час
здійснюється нерегулярно. З середини лютого 2019 року ADRA не має фінансування для надання
питної води на КПВВ. Зі слів співробітника організації, зараз вода доставляється лише за рахунок
попередніх домовленостей. Технічну воду отримують зі свердловини (див. вище).
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1. Вода, санітарія, гігієна
Квітень 2019
Зручності

Кількість

Стан

Розташування

Кількість

Стан

Розташування

Питна вода
Технічна вода
Туалети*
Санітайзери для рук чи мило
Туалетний папір
Одноразовий посуд
*часті перебої з водопостачанням
Червень 2018
Зручності
Питна вода
Технічна вода
Туалети
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2. Захист
Квітень 2019
Зручності

Кількість

Стан

Розташування

Місця для сидіння
Навіси від сонця та дощу
Ліжка/постільна білизна у палатках
ДСНС

Інформація про правила перетину ЛЗ*

* На момент проведення спостереження, моніторами не помічено будь-якої інформації про правила перетину
ЛЗ. Ця оцінка не стосується іншої інформації з питань захисту, що розміщується на КПВВ.
Червень 2018
Зручності
Місця для сидіння
Навіси від сонця та дощу
Ліжка/постільна білизна у палатках
ДСНС

Інформаційні стенди

Кількість

Стан

Розташування
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3. Безпека
Зручності

Кількість

Стан

Розташування

Кількість

Стан

Розташування

Система сповіщення про небезпеку

Укриття на випадок обстрілу
Попередження про міни

4. Доступність
Зручності
Транспорт від КПВВ до «0»
Інвалідні візки
Кімната матері та дитини
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КПВВ «НОВОТРОЇЦЬКЕ»
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Туалети: на КПВВ працюють 2 санітарних модулі, кожний на 6 кабінок, та 7 дерев’яних туалетів.
Дерев’яні туалети встановлені і обслуговуються PUI. Санітарні модулі встановлені в рамках
облаштування КПВВ, а їхнє обслуговуванням двічі на день займаються співробітники КП «АТП». Послуги
PUI надаються з 2017 року на невизначений час, а КП «АТП» - з початку 2019 року на невизначений час.
КП «АТП» також забезпечує прибирання в терміналах очікування. Спеціально обладнані туалети для
людей з обмеженою мобільністю на даному КПВВ відсутні. Спеціально обладнаний туалет для людей з
обмеженою мобільністю знаходиться на самому КПВВ, однак зазвичай він зачинений.
Медицина: первинну медичну допомогу на КПВВ надає PUI. Медичні працівники присутні на КПВВ з
8.45 до 15.20. Термін надання медичних послуг не визначений. У разі необхідності госпіталізації швидка
у більшості випадків доставляє пацієнта до лікарні у м. Волноваха, яка знаходиться на відстані 30 - 40
км. Час доїзду карети швидкої допомоги - до 30 хв.
Транспорт: автобуси зупиняються в різних місцях, де наявні знаки автобусних зупинок. Автобусні
зупинки криті та частково наявна інформація про розклад та маршрути руху автобусів.
На даному КПВВ працюють офіційні перевізники. Транспортне сполучення включає:
КПВВ «Новотроїцьке» - Волноваха, офіційний перевізник КП «АТП», постійного графіка не має, курсує
по мірі заповнення автобуса, за ціною 40 грн.
КПВВ «Новотроїцьке» - Волноваха, офіційний перевізник ТОВ «Східні автовокзали», курсує кожні 30
хвилин, за ціною 20 грн. Однак, у зворотному напрямку ціна за перевезення коштує 40 грн.
КПВВ «Новотроїцьке» - Маріуполь, офіційний перевізник ТОВ «Східні автовокзали», курсує кожну
годину, за ціною 120 грн.
Інвалідні візки: наявний один інвалідний візок, наданий PUI. У разі необхідності працівники організації
допомагають пересуватись людям з обмеженою мобільністю.
Вода: За договором MSF з ООО “Срібна хвиля” здійснює доставку питної води та її обслуговування.
Співробітники ДСНС зв’язуються з ООО “Срібна хвиля” телефоном, щойно виникає потреба наповнити
ємності. Доставка води здійснюється з 2017 року на невизначений час. Технічну воду отримують зі
свердловини.
Банківські послуги: На території колишнього гуманітарно-логістичного центру (зараз не функціонує)
розташоване мобільне відділення Ощадбанку. Його розташування є незручним, та БФ «Право на
захист» піднімали питання про його переміщення під час координаційних нарад з представниками
місцевої влади та відповідальних структур. Попри принципову згоду обласної та місцевої адміністрації,
зацікавленість та активне сприяння Донецької обласної філії Ощадбанку як власника майна, з вересня
2018 року ситуація не змінилась.
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1. Вода, санітарія, гігієна
Квітень 2019
Зручності

Кількість

Стан

Розташування

Питна вода*
Технічна вода
Туалети
Санітайзери для рук чи мило
Туалетний папір
Одноразовий посуд
*В зимовий період доступ до питної води був тимчасово обмежений через незручне розташування ємностей.
Для уникнення замерзання води, їх було поміщено у модулі. На час проведення моніторингу ємності ще не
були переміщені на вулицю.
Червень 2018
Зручності
Питна вода
Технічна вода
Туалети

Кількість

Стан

Розташування
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2. Захист
Квітень 2019
Зручності

Кількість

Стан

Розташування

Місця для сидіння
Навіси від сонця та дощу
Ліжка/постільна білизна у палатках
ДСНС

Інформація про правила перетину ЛЗ**

** Оцінювалась наявність інформації щодо правил перетину ЛЗ, в той час як наведені нижче дані відображають
ситуацію з доступом до інформації з різних питань (права ВПО, освіта, правова допомога, гуманітарна допомога
тощо)
Червень 2018
Зручності
Місця для сидіння
Навіси від сонця та дощу
Ліжка/постільна білизна у палатках
ДСНС
Інформаційні стенди

Кількість

Стан

Розташування
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3. Безпека
Зручності

Кількість

Стан

Розташування

Кількість

Стан

Розташування

Система сповіщення про небезпеку

Укриття на випадок обстрілу
Попередження про міни

4. Доступність
Зручності
Транспорт від КПВВ до «0»
Інвалідні візки
Кімната матері та дитини
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КПВВ «ГНУТОВЕ»
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Туалети: на КПВВ працюють 6 туалетів (дерев’яні кабінки) які встановлені ДСНС, які також здійснюють
їхнє обслуговування щодня. Санітарні модулі, встановлені в рамках комплексного облаштування КПВВ,
на час проведення моніторингу ще не працювали. Спеціально обладнані туалети для людей з
обмеженою мобільністю на даному КПВВ відсутні.
Медицина: первинну медичну допомогу на КПВВ надає PUI. Медичні працівники присутні на КПВВ з
8.30 до 15.30. У разі необхідності надання медичної допомоги, яку неможливо надати на КПВВ, військова
швидка виїжджає з с. Павлопіль до КПВВ та доставляє пацієнта до фельдшерсько – акушерського
пункту у смт. Талаківка, який знаходиться на відстані до 10 км. У разі необхідності госпіталізації особи,
цивільна швидка доставляє пацієнта до м. Маріуполь. Цивільна швидка не виїжджає на виклики на
КПВВ або не доїжджає до нього, зупиняючись у смт. Талаківка.
Транспорт: автобуси біля КПВВ зупиняються в різних місцях. Знаки чи покажчики зупинок відсутні.
Автобусні зупинки не криті, частково наявна інформація про розклад та маршрути руху автобусів.
На даному КПВВ працюють лише офіційні перевізники. Транспортне сполучення включає:
КПВВ «Гнутове» -Талаківка – Сартана - Маріуполь, офіційний перевізник, автобус курсує щогодини, за
ціною 75 грн.
Павлопіль – Талаківка – Сартана – Маріуполь (однак автобус зупиняється на зупинці «Піщевик», до якої
необхідно пройти пішки близько 1 км.) Ціна проїзду складає 16 грн.
Крім цього, невирішеною є проблема відсутності транспортного сполучення від КПВВ до «0» блокпосту
у зв’язку з чим подорожуючим доводиться долати відстань близько 1 км. пішки. Особливо страждають
особи з інвалідністю та похилого віку.
Інвалідні візки: На КПВВ відсутні інвалідні візки. Співробітники ДПСУ своїми зусиллями допомагають
людям з обмеженою мобільністю.
Вода: ADRA - здійснює доставку питної води. Обслуговуванням резервуарів з питною водою займається
ДСНС. Доставка води здійснюється по мірі необхідності. Доставка буде здійснюватися до кінця 2019
року. Технічну воду отримують зі свердловини, а також доставляють ДСНС.
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1. Вода, санітарія, гігієна
Квітень 2019
Зручності

Кількість

Стан

Розташування

Кількість

Стан

Розташування

Питна вода
Технічна вода
Туалети
Санітайзери для рук чи мило
Туалетний папір
Одноразовий посуд
Червень 2018
Зручності
Питна вода
Технічна вода
Туалети
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2. Захист
Квітень 2019
Зручності

Кількість

Стан

Розташування

Місця для сидіння
Навіси від сонця та дощу
Ліжка/постільна білизна у палатках
ДСНС

Інформація про правила перетину ЛЗ*

* На момент проведення спостереження, моніторами не помічено будь-якої інформації про правила перетину
ЛЗ. Ця оцінка не стосується іншої інформації з питань захисту, що розміщується на КПВВ.
Червень 2018
Зручності
Місця для сидіння
Навіси від сонця та дощу
Ліжка/постільна білизна у палатках
ДСНС
Інформаційні стенди

Кількість

Стан

Розташування

Оцінка умов перетину ЛЗ через КПВВ
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3. Безпека
Зручності

Кількість

Стан

Розташування

Кількість

Стан

Розташування

Система сповіщення про небезпеку

Укриття на випадок обстрілу
Попередження про міни

4. Доступність
Зручності
Транспорт від КПВВ до «0»
Інвалідні візки
Кімната матері та дитини

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
Навіть попри те, що на більшості КПВВ на час проведення цього дослідження ще тривали роботи з
облаштування, і БФ «Право на захист» не мали можливості оцінити його результати в повній мірі, очевидно, що
втілені Донецькою та Луганською обласними адміністраціями заходи для створення гідних умов перебування
на КПВВ суттєво змінили ситуацію. На користь цього висновку однозначно говорять і результати проведеного
на КПВВ «Мар’їнка» та «Станиця Луганська» опитування подорожуючих.
Втім, спостерігаючи за процесом облаштування впродовж серпня 2018 – квітня 2019, БФ «Право на захист»
прийшли до висновку про те, що відсутність єдиного органу, який би координував діяльність усіх залучених
структур, відсутність стабільного централізованого фінансування, бюрократичні перепони є серйозними
викликами наряду зі складною безпековою ситуацією.
Ми вбачаємо високий потенціал для посилення ефективності діяльності зі створення належних умов на КПВВ
в нормативному узгодженні ключових аспектів:
•

правового статусу КПВВ

•

порядку та обсягів їх фінансування з державного бюджету

•

визначенні єдиного державного органу, відповідального за функціонування інфраструктури КПВВ.
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Результати дослідження дозволяють дійти висновку про високий рівень підготовки, розробки та впровадження
заходів в рамках комплексного облаштування КПВВ. Проте подекуди створені умови все ще не задовольняють
потреб користувачів інфраструктури КПВВ. Для впровадження подальших позитивних змін БФ «Право на
захист» вважає за необхідне:
•

проведення якісної оцінки потреб населення, що перетинає ЛЗ через КПВВ

•

залучення до розробки планів облаштування КПВВ фахівців з числа представників гуманітарних
організацій

•

моніторинг результатів впроваджених заходів.

За відсутності прямого транспортного сполучення з НКУУТ проблематичним є питання транспортного
сполучення КПВВ з населеними пунктами на КУУТ та т.з. «нульовими» блокпостами. Зокрема, висока вартість
транспортних послуг, часто – їх низька якість створюють серйозні труднощі для подорожуючих. Для вирішення
цієї проблеми БФ «Право на захист» рекомендує:
•

облаштувати відповідно до єдиних стандартів автобусні зупинки/станції поряд з КПВВ, де була б наявна
інформація про розклад та маршрути руху громадського транспорту

•

створити умови для чесної конкуренції ліцензованих перевізників, що сприяло б зменшенню попиту на
незаконну діяльність

•

переглянути вартість послуг на перевезення пасажирів від КПВВ до «нульових» блокпостів та впровадити
їх прозору тарифікацію.

Найбільш навантаженим, і водночас найменше пристосованим до якісного обслуговування великої кількості
подорожуючих впродовж останніх місяців залишається КПВВ «Станиця Луганська». В той час як умови
перебування у сервісній зоні КПВВ стабільно покращуються, найсерйознішою проблемою цього КПВВ
залишається зруйнований міст через р. Сіверський Донець. Сприяти покращенню ситуації може:
•

відновлення зруйнованого мосту

•

відкриття нового КПВВ в Луганській області, що забезпечувало б можливість переміщення на авто.

КПВВ як місця скупчення великої кількості людей на ЛЗ постійно стають об’єктом провокацій. Тут зберігається
високий ризик обстрілів. В той самий час результати даного дослідження демонструють в цілому низький
рівень захисту у випадку надзвичайних ситуацій. Укриття в більшості випадків знаходяться у незадовільному
стані, а подекуди – відсутні взагалі, як і системи сповіщення про небезпеку. На жодному КПВВ немає планів
евакуації і доступного для ознайомлення порядку дій на випадок загрози для життя та здоров’я громадян. БФ
«Право на захист» рекомендує:
•

облаштувати усі КПВВ системами звукового сповіщення про небезпеку

•

обладнати укриття для цивільних осіб достатньої місткості

•

розробити та розмістити на КПВВ інформаційні матеріали для подорожуючих про порядок дій у випадку
небезпеки.

