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1

ВСТУП
Моніторинг контрольних пунктів в’їзду-виїзду на Сході
України. Січень – липень 2019.
Дослідження є частиною проекту «Адвокація, захист та
правова допомога внутрішньо переміщеним особам», що
реалізується БФ «Право на захист» за фінансової підтримки
Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців
(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. Більше статистичних даних можна знайти на
онлайн-платформі опитування на КПВВ:
bit.ly/CP_Monitoring_2019

МЕТОДОЛОГІЯ
Цей звіт містить результати вищезазначеного опитування,
що проводилося на п’яти контрольних пунктах в’їздувиїзду (КПВВ) між контрольованою та неконтрольованою
урядом України територіями (КУУТ та НКУУТ) протягом
першого півріччя 2019 року1. Методологія збору даних
була однаковою на всіх КПВВ. Монітори БФ «Право на
захист» опитували цивільних осіб у пішохідних 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. 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.

1
Звітний період охоплює дві зміни режиму роботи КПВВ
(весняний та літній). 1 червня всі КПВВ перейшли на літній режим
роботи (06:00 – 20:00), що збільшило пропускну спроможність.
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СТИСЛИЙ ОГЛЯД
34 особи померли на КПВВ у першій половині 2019 року,
включно з 12 особами, що померли на НКУУТ (за даними
з соціальних мереж та звітів ОБСЄ), інформація щодо яких
не може бути підтверджена. Попередня причина смерті у
більшості випадків, що сталися на КУУТ, була пов’язана з
сердечними захворюваннями.
Приблизно 20 осіб на день втрачали свідомість на КПВВ
«Станиця Луганська» через спеку в червні.
Станом на кінець червня продовжується реконструкція
на КПВВ «Гнутове», «Новотроїцьке» та «Майорське», що
розпочалася за ініціативою місцевої влади на КУУТ.
Реконструкція мосту на КПВВ «Станиця Луганська», що
була запланована Луганською обласною військовоцивільною адміністрацією, не відбулася через відсутність
гарантій безпеки з боку представників де-факто влади. 28
червня комісія провела оцінювання стану пошкодженого
мосту, аби розглянути можливість його реконструкції.
ДСНС розпочала процес демінування території поблизу
КПВВ.
У квітні монітори повідомили про нестачу питної води на
КПВВ «Станиця Луганська» з боку КУУТ. Станом на кінець
червня проблема залишалась особливо актуальною,
зважаючи на потепління.
Порівняно з першою половиною 2018 року, частка
респондентів, що висловлювали занепокоєння щодо
процесу перетину, зросла на КПВВ «Станиця Луганська»,
«Новотроїцьке» та «Мар’їнка».
Більшість осіб, що були переміщені, але повернулися до
попереднього місця проживання, зазначили стабілізацію
ситуації серед причин свого повернення.
680 осіб (5% усіх респондентів) пригадали випадки, коли
не змогли перетнути лінію зіткнення протягом останніх
шести місяців до моменту опитування. Більшість (509) із
цих випадків була спричинена відсутністю дозволів у базі
даних ДПСУ.
З 28 березня уряд України скасував часове обмеження дії
перепусток. Водночас, старі перепустки мають бути подані
на пролонгацію аби стати безстроковими.
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ДЕМОГРАФІЯ РЕСПОНДЕНТІВ
В першій половині 2019 року монітори БФ «Право на захист» опитали 12,911 осіб. Більшість
(68%) респондентів становили жінки. 68% від усіх респондентів були старшими за 60 років.
Жінки, старші за 60 років, становили більше половини від усіх респондентів (6,227 осіб, 48%).
6% усіх респондентів подорожували з дітьми. Ця частка збільшилася на 2.5% з початком
літнього сезону. Схожа тенденція спостерігалася в червні 2018 року (збільшення на 2.2%).
Співвідношення за статтю залишалося стабільним з місяця в
місяць, коливаючись у межах 2%.
Співвідношення за віком також
залишалося приблизно однаковим,
коливаючись у межах 6%. Більшість
опитаних осіб щомісяця становили
особи похилого віку. Втім, варто
враховувати що монітори БФ «Право
на захист» не опитували людей в
автомобільних чергах. Є імовірність,
що особи молодшого віку та
особи з дітьми надають перевагу
автомобільним подорожам. Особи
молодшого віку також можуть бути
більш схильними подорожувати у
вихідні, а не в робочі дні.

Стать і вік респондентів
чоловіки

15%
1931

5%
605

18-34
35-59
60+
48%
6227

20%
2600

жінки
18-34

8%
1024 4%
524

35-59
60+

Загалом, низька кількість респондентів молодшого віку свідчить про те, що вони мають
менше причин подорожувати через лінію зіткнення. Демографічний профіль респондентів був
схожим на всіх КПВВ, але частка чоловіків (27%) на КПВВ «Мар’їнка» була дещо меншою.

Вік респондентів по КПВВ
18-34

35-59

60+
64%

59%

29%
12%
Гнутове
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27%
9%
Майорське

75%

73%

22%
5%
Мар’їнка

8%

17%

Новотроїцьке

68%

21%
11%
Станиця
Луганська

Напрямок руху респондентів
На НКУУТ

На КУУТ

55%

Гнутове

45%
51%

Майорське

49%
53%

Мар’їнка

47%
50%

Новотроїцьке

Станиця
Луганська

Частка респондентів у віці
18-59 років була дещо вищою на КПВВ «Гнутове» та
«Майорське». Найімовірніше,
це пов’язано з великою кількістю респондентів, що подорожували, аби вирішити проблеми з документами на
КПВВ «Гнутове» (30% респондентів на цьому КПВВ
їхали вирішувати проблеми
з документами, порівняно
з 10% в середньому на
інших чотирьох) та таких,
що подорожували до інших
областей на КПВВ «Майорське» та «Гнутове» (11%
та 9%, порівняно з 2% в
середньому на інших КПВВ).
Респонденти старшого віку
рідше зазначають вирішення
проблем з документами серед
причин перетину та рідше
їздять до населених пунктів,
віддалених від НКУУТ.

50%
24%
76%

Загальна частка респондентів, що подорожували в обох напрямках, була приблизно
однаковою: 54% опитувань було проведено з людьми, що прямували на НКУУТ, 46%
респондентів їхали на КУУТ. Втім, частка осіб, опитаних у напрямку КУУТ на КПВВ «Станиця
Луганська» була меншою, оскільки доступ моніторів до цього боку КПВВ був частково
обмеженим.

“

Сьогодні вранці бачив, як автомобіль платного перевізника вліз у пільгову
чергу. Літня жінка з автівки позаду вийшла і встала перед перевізником: «Не
проїдеш! Доведеться давити!». Він продовжив рух, вперся в неї. Жінка впала
на коліна. Водій вийшов, кремезний такий чоловік, допоміг жінці встати,
відвів у бік і миттю до машини. Вліз-таки у чергу поперед них.
Червень 2019, розповідь з соцмереж, блокпост «Олександрівка» (НКУУТ), КПВВ «Мар’їнка»
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МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ, ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА
ПОВЕРНЕННЯ
МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ

Більшість респондентів (95%) проживали на НКУУТ на момент опитування.
Частка жителів КУУТ була вищою серед респондентів молодшого віку: 18% респондентів
у віці 18-34 років, порівняно з 1% респондентів, старших за 60 років. 60% респондентів,
що проживали на КУУТ на момент опитування, були переміщені внаслідок конфлікту
щонайменше один раз. Більшість із них (71%) були переміщені лише раз і досі проживають за
місцем переміщення. Водночас, 40% жителів КУУТ, що подорожували через лінію зіткнення,
ніколи не були переміщені. Більшість таких респондентів (77%) перетинали лінію зіткнення,
аби навідати родичів.

Місце проживання
0-20 км
5%

13%

>20 км

Немає відповіді

51%

31%
НКУУТ

КУУТ
Лінія розмежування

Більшість жителів НКУУТ стверджували, що проживають на відстані понад 20 кілометрів
від лінії зіткнення. Варто зазначити, що немає значної різниці у причинах перетину лінії
зіткнення залежно від того, як далеко від неї проживає респондент. Частка респондентів, що
проживають у межах 20 кілометрів від лінії зіткнення була найнижчою серед опитаних на
КПВВ «Гнутове» (6%) та «Станиця Луганська» (2%). Також важливо згадати, що жителі КУУТ
мають менше причин подорожувати на НКУУТ, тоді як особи, що проживають на НКУУТ часто
потребують послуг, які є недоступними або обмеженими на НКУУТ. Про це також свідчать дані
ДПСУ щодо кількості перетинів: потік людей через лінію зіткнення знижується в середньому
на 13% у дні, коли державні та банківські установи не працюють (вихідні, свята тощо).

“

Ми приїхали на блокпост НКУУТ вчора о 17:00. Змогли проїхати лише сьогодні
о десятій ранку. Черги, на мою думку, створюються штучно перевізниками,
які ставлять автомобілі так, аби ніхто крім них не зміг проїхати. Навіть
попри те, що в машині була вагітна жінка, нас не пропускали без черги
допоки керівник блокпосту не дозволив позачерговий проїзд.
Микола Степанович, блокпост «Олександрівка», КПВВ «Мар’їнка»
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ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ
76% опитаних зазначили, що
Причини повернення
ніколи не переміщувалися
внаслідок
конфлікту,
тож
кількість внутрішньо переміщених осіб (колишніх та
нинішніх) є низькою серед
респондентів. Найвищою частка респондентів, що переміщувалися принаймні один
раз була на КПВВ «Станиця
Луганська» (48%). Водночас,
98% опитаних на цьому КПВВ,
що були переміщені, вже
повернулися до попереднього
місця проживання.

65%

Стабілізація ситуації
Страх покинути
майно
Висока вартість
оренди
Емоційна
прив'язаність

9%

Догляд за родичем

8%

Безробіття
Погані стосунки
з місцевою громадою

52%
35%

3%
1%

0%
Інше
Найбільш поширеними причинами перетину були стабілізація ситуації на попередньому місці
проживання та неможливість залишити житло без нагляду (страх втратити майно). Більшість
респондентів (58%) стверджували, що їхнє рішення про повернення було добровільним.
Лише 13% респондентів стверджували, що були змушені повернутися виключно під тиском
обставин. Серед тих, кого змусили повернутись обставини, найбільш поширеними причинами
повернення була висока вартість оренди житла за місцем переміщення та неможливість
залишити житло без нагляду (страх втратити майно).
Більшість респондентів зазначили серед причин повернення стабілізацію ситуації (1669 осіб –
66% усіх, хто повернувся до попереднього місця проживання). При цьому, абсолютна більшість
із них (1210 осіб – 72%) були опитані на КПВВ «Станиця Луганська».
Варто зазначити, що частка осіб, які ніколи не були переміщені, є вдвічі вищою (32%) серед
респондентів, які проживають на відстані понад 20 кілометрів від лінії зіткнення, ніж серед
тих, хто живе ближче (16%). Респонденти старшого віку були більш схильними повертатися
до попереднього місця проживання (23%, порівняно з 13% респондентів у віці 18-34 років).
Так, менш ніж 1% респондентів, старших за 60 років (62 особи) були переміщені лише один
раз і досі проживають за місцем переміщення. Ця частка серед респондентів у віці 18-34 років
становить 11%.

Переміщення
Ніколи не переміщувалися
76%
9867
1% Переміщувалися кілька разів,
79 але не повернулися
20% Переміщувалися,
2587 але повернулися

Хоча більшість респондентів,
які були переміщені принаймні
раз,
вже
повернулися
до
попереднього
місця
проживання, цю частку не слід екстраполювати на всіх ВПО або
мешканців НКУУТ, які взагалі не
перетинають лінію зіткнення,
або тих, хто не робить цього,
користуючись офіційними КПВВ.
Також невідомо, куди саме
перемістилися респонденти.

3% Перемістилися один раз і
378 досі там проживають
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“

Кожна з сотень історій, почутих від людей, залишається частинкою тебе.
Незалежно від того, хочеш ти цього, чи ні.
Іноді це кумедні історії. Хоча коли людина тобі її розповідає, помітно що іронія
– єдине що вона може протиставити тяжким обставинам свого життя.
Інколи вони переповнені негативом. Ти не можеш зрозуміти, чому людина,
якій ти намагаєшся допомогти, поводиться по-дитячому агресивно. Саме подитячому: аргументувати свою злість вона не може, але відчуває нестерпну
потребу виговоритися.
Майже завжди історії повні образи. На країну, на людей, на систему. На
довгі черги. Люди похилого віку зазвичай схильні ідеалізувати минуле та
переконані, що «тоді все було краще». Насправді ж «тоді» все було так само,
просто вони були молоді та проблеми не видавалися нездоланними.
Одну з таких історій я почув на КПВВ «Новотроїцьке» у черзі до банка.
Жінка років шістдесяти мовчки слухала, поки ми з колегою завершимо
консультацію. Після того вона підійшла та розпочала монолог, який змусив
мене замислитися.
«Хлопче, я ж теж колись була такою, як Ви. Ви молодий, не пам’ятаєте. Я
жила при комуністах у 1980-х роках, при бандитах у 1990-х. Та навіть тоді не
було такого хаосу, як зараз. У старих людей ніколи нічого не відбирали. Так,
було різне і не завжди по закону. Але те, що відбувається зараз, неможливо
збагнути. Десятки тисяч людей, які тяжко працювали все своє життя
тепер, наче жебраки, мають благати про отримання власних грошей!»
Відтоді пройшло вже кілька місяців, але біль та сум в очах цієї жінки надовго
закарбувалися в моїй пам’яті.
Олексій Шевченко
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ЧАСТОТА ТА ТРИВАЛІСТЬ ПЕРЕТИНУ
Переважна більшість респондентів (72%) перетинає лінію зіткнення раз на два місяці.
Найбільше це стосується пенсіонерів (92% осіб похилого віку подорожують раз на 2 місяці),
оскільки вони переважно подорожують, дотримуватися дозволеного терміну відсутності на
КУУТ (60 діб). Молодші респонденти, які не мають потреби дотримуватися таких вимог та
планують подорожі за власними розкладами, не прив’язані до жодної конкретної частоти.

Частота перетину лінії зіткнення
за віком
16%

18-34
35-59

40%

9%

19%

Щодня
Щотижня
Щомісяця

10% 4%

Раз на два місяці
Щокварталу

4%

60+

24%

40%

17%

9% 3%

Двічі на рік
Раз на рік

6%

92%

1%

Вперше
Немає відповіді

Частота перетину різниться в залежності від КПВВ. Частка респондентів, які перетинають лінію
зіткнення щомісяця, була вищою на КПВВ «Станиця Луганська» (33%, водночас на інших КПВВ
– 9% у середньому). Найбільш поширеними причинами перетину серед таких респондентів
були такі: відвідування родичів (51%), розв’язання проблем із документами (29%) та проблем,
пов’язаних із соціальними та пенсійними виплатами (24%).

“

Нам теж часто доводиться підбадьорювати людей, коли вони починають
говорити про смерть. Намагаємося переконати їх, що майбутнє варте
того щоби жити. Гумор теж допомагає знизити напругу. А дехто і сам
намагається полегшити свій стан, жартуючи. Одна жінка нещодавно
сказала, що хоч їй і 80 років, вона буде їздити допоки мені 80 не виповниться!
Катерина Давидова

Оскільки опитування проводиться безпосередньо під час перетину лінії зіткнення, питання
щодо тривалості стосуються попередньої подорожі. 79% усіх респондентів відзначили, що вже
перетинали лінію зіткнення у перші шість місяців 2019 року щонайменше один раз. Найбільша
частка респондентів (49%) зазначила, що це зайняло 2-3 години, 26% відповіли, що від 3 до
4 годин. Слід зауважити, що в червні спостерігалася тенденція до прискорення перетину. На
НКУУТ на початку червня проїзд транспортних засобів через лінію зіткнення було обмежено
до шести автомобілів на годину: три автомобілі з основної черги та три – з пільгової, що
збільшило час очікування, а також призвело до зменшення черги на КУУТ. Значної різниці
у тривалості перетину відносно до віку або статі не спостерігалося на жодному КПВВ, окрім
«Станиця Луганська», оскільки особи похилого віку витрачають більше часу на подолання
довгого шляху пішки.
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Тривалість перетину по КПВВ
<1 години
1-2 години
31%

Гнутове

20%

Майорське

24%

Мар'їнка
Новотроїцьке
Станиця
Луганська

2-3 години
3-4 години

12%
6%

4-5 годин
>5 годин

Немає відповіді

57%
26%
21%
47%
55%

7%

30%

20%

40%

13%
32%
34%

7%
5%

За даними опитування, значна різниця у тривалості перетину залежно від напрямку
спостерігалася лише на КПВВ «Станиця Луганська»: частка респондентів, що витратили 3-4
години дорогою до КУУТ (21%), є приблизно вдвічі вищою, ніж у зворотному напрямку (9%).
Час очікування може суттєво різнитися залежно від КПВВ, сторони та дати перетину. 53%
респондентів, які відповідали на питання щодо попереднього перетину, зазначили, що
очікували довше на НКУУТ. 15% стверджували, що провели більше часу на блокпостах
КУУТ. 30% вказали, що тривалість перетину з обох боків була приблизно однаковою. Частка
респондентів, які вказали, що чекали приблизно однаково довго на блокпостах КУУТ, була
стабільно незначною на КПВВ «Майорське», «Новотроїцьке» та «Гнутове», коливаючись від 0%
до 5%. Ця частка на КПВВ «Мар’їнка» становила 2% у січні, проте поступово зростала до 49% у
травні та різко знизилася у червні (18%). Суттєві зміни також спостерігалися на КПВВ «Станиця
Луганська»: попри те, що частка респондентів, які витратили більше часу на блокпостах КУУТ,
була вищою протягом усього звітного періоду, вона також суттєво знизилася з 49% у травні до
18% у червні.

“
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Результат поїздки мого чоловіка через «Оленівку» (КПВВ «Новотроїцьке»,
НКУУТ: під’їхали о 5:10 до загальної черги. О 17:20 заїхали на блокпост НКУУТ.
О 17:35 пройшли його та одразу заїхали на перевірку на КУУТ. Вже о 17:50
виїхали з КПВВ!
Червень 2019, розповідь з соцмереж

ПРИЧИНИ ПЕРЕТИНУ2
Найпоширеніші причини перетину не змінювалися протягом усієї першої половини
2019 року. Так само, як і в
2017 та 2018 роках, причини
жителів КУУТ та НКУУТ суттєво
відрізнялися.
Розв’язання питань, пов’язаних із пенсійними або соціальними виплатами, було
найбільш частою причиною
перетину
серед
жителів
НКУУТ. Вона також є більш
поширеною серед людей
похилого віку: 91% респондентів, старших за 60 років,
зазначили її серед причин
свого перетину, тоді як
аналогічна частка серед респондентів віком 18-34 років
становила лише 7%. Ці
питання включають уникнення призупинення пенсії
внаслідок відсутності на КУУТ
понад 60 днів (61% усіх
респондентів); проходження
фізичної ідентифікації (57%);
отримання або поновлення
пенсійних виплат (8%) тощо.
За спостереженнями моніторів, людям старшого віку, які
живуть на НКУУТ, властиво
їздити на короткі періоди
(на один або декілька днів),
аби вирішити всі питання та
повернутися.
Респонденти
молодшого віку більш схильні подорожувати задля
навідування родичів (36%
порівняно з 11% респондентів
похилого віку) та розв’язання
проблем з документами (29%
порівняно з 3%).

Причини перетину
за місцем проживання
Проживають на КУУТ

Проживають на НКУУТ

6.7% | 46

Проблеми з пенсійними/соціальними
виплатами

2.9% | 20

Зняття готівки

74.4% | 9090
28.6% | 3493

Навідування родичів

15.5% | 1898

1.4% | 10

Купівля товарів

13.5% | 1650

1.2% | 8

Проблеми з
документами
Звернення до
Координаційної
Групи

10% | 1225

74.1% | 512

1% | 7

4.7% | 575
2% | 249

0.3% | 2

Поштові послуги

4.2% | 29

Робота

1.5% | 189

2.5% | 17

Освіта

0.8% | 103

0.7% | 5

Відпочинок

0.8% | 101

Перевірка майна

0.6% | 76

0.4% | 3

Медичний догляд

0.5% | 56

4.5% | 31

Похорон/
навідування могили

0.4% | 44

1.9% | 13

Догляд за родичем

0.2% | 19

0% | 1

Переїзд на постійне
проживання

0.1% | 7

Інше

0.1% | 12

28.9% | 200

0.1% | 1

Причини перетину також дещо різняться в залежності від КПВВ. Менше людей подорожують
з причин, пов’язаних з пенсіями та соціальними виплатами через КПВВ «Майорське» (57%),
«Гнутове» (64%) та «Станиця Луганська» (65%), аніж через «Новотроїцьке» (81%) та «Мар’їнка»
(84%), що корелює з більш високою кількістю людей похилого віку серед респондентів на
2

Респонденти могли вказати декілька причин своєї подорожі.
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цих двох КПВВ. Водночас, респонденти на КПВВ «Станиця Луганська» (28%) та «Майорське»
(27%) приблизно вдвічі частіше навідували родичів. Респонденти на КПВВ «Гнутове» зазначали
вирішення проблем з документами (18%) дещо частіше, ніж на інших КПВВ. Така особливість,
найімовірніше, пов’язана з близькістю до м. Маріуполь, одного з найбільших міст Донецької
області на КУУТ, із більш розвиненою інфраструктурою та доступними послугами у різних
сферах, включно з державними установами. Це також корелює з більш високою часткою
респондентів молодшого віку, оскільки вони частіше їздять вирішувати питання, пов’язані з
паспортом, отримувати сертифікати про народження тощо.
Серед усіх людей, які мали проблеми з документами, 68% зазначили проблеми, пов’язані з
паспортом (7% респондентів – 843 особи). Серед інших документів респонденти зазначали
електронно-цифрові пенсійні посвідчення (190 осіб – 15%), отримання сертифікатів про смерть
(190 осіб – 15%), народження (62 – 5%) та ВПО (71 – 6%).
13% усіх респондентів (1660 осіб) зазначили купівлю товарів серед причин своєї подорожі.
99% з них були жителями НКУУТ. Найчастіше респонденти купували їжу (11% респондентів
– 1407 осіб) та ліки або медичні товари (5%). Серед інших зазначали предмети гігієни (2%),
одяг (1%), тощо. Найменшою частка респондентів, які вказували купівлю товарів, була на КПВВ
«Станиця Луганська» (2%), що може бути пов’язане з відсутністю автомобільного руху через
КПВВ та обмеженим вибором товарів у населених пунктах поблизу КПВВ. Предмети гігієни
частіше зазначали на КПВВ «Майорське» та «Мар’їнка»

МІСЦЕ ПРИЗНАЧЕННЯ
Оскільки жителі НКУУТ часто подорожують, аби вирішити питання, пов’язані з державними,
юридичними або банківськими послугами, важливо розуміти навантаження та потреби
інфраструктури населених пунктів на КУУТ. 39% усіх жителів НКУУТ (4707 осіб) назвати
населений пункт, до якого вони прямували. Більшість таких респондентів (95%) їздила до
Донецької та Луганської областей, надаючи перевагу населеним пунктам, розташованим
ближче до КПВВ. 3% (145 осіб) прямували до Запорізької області, 1% (47 осіб) – до
Дніпропетровської області. Важливо звернути увагу, що деякі з респондентів, які зазначили
Новотроїцьке, Мар’їнку, Станицю Луганську, Зайцеве, Бахмут, Гнутове та Пищевик місцями
призначення своєї подорожі, подорожували на самі КПВВ аби отримати послуги, які там
доступні. Також є ймовірність, що деякі респонденти називали випадкові населені пункти,
якщо не почувалися комфортно та не хотіли ділитися такою інформацією.
Найчастіше респонденти, опитані на КПВВ «Гнутове», які відповіли на це питання,
подорожували до м. Маріуполь (74% - 743 особи). Респонденти на КПВВ «Майорське»
переважно їздили до м. Бахмут (51% - 384 особи). Респонденти з КПВВ «Мар’їнка» майже
однаково часто подорожували до м. Курахове (36% - 430 осіб) та м. Покровськ (31%). Смт
Новотроїцьке найчастіше зазначали респонденти, опитані на КПВВ «Новотроїцьке» (56%).
Вони також часто вказували Маріуполь (19%) та Волноваху (19%). Респонденти з КПВВ
«Станиця Луганська» переважно подорожували до Станиці Луганської (62% - 193 особи).
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ОСНОВНІ НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ, ДО ЯКИХ ЇЗДИЛИ
ЧЕРЕЗ ЛІНІЮ ЗІТКНЕННЯ МЕШКАНЦІ НКУУТ СІЧЕНЬ-БЕРЕЗЕНЬ 2019
5% (236) респондентів,
які відповіли на це питання, подорожували до
інших населених пунктів

Біловодськ

Лиман
Святогірськ

Сіверодонецьк
Слов’янськ
Бахмут

Краматорськ
Костянтинівка
Торецьк
Покровськ
Мирноград
Новогродівка

Майорське
Зайцеве

Станиця Луганська

Гнутове
Майорське

Селидове

Мар'їнка
Мар’їнка

Курахове

Мар’їнка

Вугледар

Велика
Новосілка

Золоте

Луганська
НКУУТ

Дружківка
Добропілля

Станиця Луганська

Лисичанськ

Донецька
НКУУТ

Новотроїцьке
Новотроїцьке

Волноваха

Новотроїцьке
Станиця Луганська
Лінія розмежування
Діючий КПВВ
Недіючий КПВВ
Мешканці НКУУТ за населенним
пунктом призначення
10-25

Сартана
Нікольське

Гнутове

26-100
101-500

Мангуш
Маріуполь

Бердянськ

501-1012

Ялта
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ЧИННИКИ ЗАНЕПОКОЄННЯ ЩОДО
ПЕРЕТИНУ ЛІНІЇ ЗІТКНЕННЯ3
Порівняно з першою половиною 2018
року, частка респондентів, які висловили
певне
занепокоєння,
пов’язане
з
процесом перетину лінії зіткнення, значно
зросла на КПВВ «Станиця Луганська»
(на 32%), «Новотроїцьке» (на 21%) та
«Мар’їнка» (на 15%). Водночас, ця частка
на КПВВ «Гнутове» знизилася на 21%,
а на КПВВ «Майорське» залишилася
приблизно такою ж, збільшившись на 3%.
Черги залишаються причиною значного
занепокоєння на всіх КПВВ протягом
усього періоду проведення опитування.
Втім, частка респондентів, які зазначали
черги серед причин занепокоєння,
знизилася вдвічі на КПВВ «Станиця
Луганська» та вдвічі збільшилася на КПВВ
«Новотроїцьке». Рівень занепокоєння з
цих причин залишався стабільним на КПВВ
«Гнутове», тоді як на КПВВ «Мар’їнка» та
«Майорське» зріс приблизно на 20%.
Кількість респондентів, які не відчували
занепокоєння, коливалася в межах 9%
протягом першої половини 2019 року (від
17% до 26%). Частка таких респондентів
суттєво різниться в залежності від КПВВ
та місяця проведення опитування. Втім,
КПВВ «Гнутове» (52%) та «Майорське»
(38%) залишалися найменш проблемними
протягом усіх шести місяців.
Респонденти не повідомляли моніторам
про занепокоєння щодо гендернообумовленого
насильства.
Дев’ять
респондентів
вказали
зловживання
владою серед чинників занепокоєння:
три скарги стосувалися ситуації на
НКУУТ (2 на КПВВ «Майорське» на 1
на КПВВ «Мар’їнка»), шість – на КУУТ
(КПВВ «Мар’їнка»). Ці респонденти були
занепокоєні щодо агресивної та грубої
поведінки, упередження, вербальних
образ, погроз та прискіпливого огляду
чоловіків, старших за 35 років. Люди
часто бояться висловлювати подібні
скарги, тож рівень занепокоєння з цієї
причини, ймовірно, занижений.
3
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Чинники занепокоєння
(по КПВВ)
Гнутове

Новотроїцьке

Майорське

Станиця Луганська

Мар’їнка

Черги
Стан дорожнього
покриття/мосту
Далеко йти пішки
Транспорт
Обстріли
Конфіскація/обмеження перевезення
товарів
Вибухонебезпечні
залишки війни
Зловживання
владою
Гендернообумовлене
насильство
Можливі проблеми
з перепусткою

Респонденти могли вказати декілька чинників

Інше
Немає проблем
0% 20% 40% 60% 80% 100%

УМОВИ ОЧІКУВАННЯ4
Серед п’яти КПВВ найменше занепокоєння у респондентів викликали умови на КПВВ
«Гнутове». Потік людей через КПВВ «Гнутове» залишається найнижчим, що також впливає
на рівень занепокоєння серед респондентів. Найвищою ж частка занепокоєних респондентів
була на КПВВ «Станиця Луганська», через який подорожує найбільша кількість людей. На
ситуацію на КПВВ «Станиця Луганська» також суттєво впливає відсутність автомобільного
руху через КПВВ. Занепокоєння щодо навісів часто висловлювали респонденти на всіх КПВВ,
що спричинено сезонними змінами погоди. Найбільш актуальною ця проблема стає влітку
через спеку. Недостатня кількість місць для сидіння також пов’язана з цією проблемою,
оскільки людям (особливо похилого віку) важко стояти під сонцем протягом тривалого часу.
Занепокоєння щодо кількості туалетів та їхнього стану було поширеним серед респондентів
на всіх КПВВ у різні проміжки часу. Найбільш гострою ця проблема була на КПВВ «Станиця
Луганська», де за станом туалетів недостатньо ретельно доглядають. Нові туалети,
встановлені на КПВВ, були часто закриті до травня, що також спричиняло зростання у рівні
занепокоєності. Багато респондентів на КПВВ «Станиця Луганська» також висловлювали
занепокоєння щодо навісів, які були занадто короткими, аби вмістити усіх людей в черзі.
Через спеку та скупчення людей під навісами, близько 20 людей на день втрачали свідомість.
Наприкінці червня, додаткові навіси було встановлено на КПВВ «Станиця Луганська». В квітні
монітори повідомили про брак питної води через те, що не були встановлені баки. Станом на
кінець червня проблема залишалася актуальною.

Умови очікування
Навіси
Медичні пункти
Місця для сидіння

Гнутове
Майорське

Повітрообіг

Мар’їнка
Новотроїцьке

Туалети

Станиця Луганська

Вода
Сміття
Немає проблем

0%
4

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

Респонденти могли вказати декілька проблем.
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ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ5
64% респондентів зазначили,
що їм вистачає інформації,
наявної на КПВВ. Втім, 17%
стверджували, що їм бракує
контактів установ, куди вони
могли би поскаржитися на
ситуацію
на
КПВВ
(що
опосередковано свідчить про
наявність у них певних скарг).
Брак інформації про послуги,
доступні на КПВВ (медична
допомога, питна та технічна
вода, туалети абощо – 12%)
та вказівних знакі (12%) також
зазначали доволі часто.
Найбільша частка респондентів,
яким
вистачало
інформаційної
підтримки,
була на КПВВ «Гнутове»
(91%).
Також
важливо
знати, що поінформованість
суттєво залежала від віку
респондента. Попри те, що
респонденти, старші за 60
років, подорожують через
лінію
зіткнення
частіше,
вони
також
почуваються
менш поінформованими, ніж
респонденти віком 18-34 років
(59% та 80% відповідно).

“
5

16

Доступ до інформації
Інформації
вистачає

Вказівні знаки
Послуги, доступні
на КПВВ

59%

80%
73%

5%
9%
14%
4%
6%

15%

3%
Розклад автобусів 6%
7%
Контакти для скарг

10%
13%
20%

18-34
35-59
60+

Контакти організа- 4%
цій, що надають 3%
юридичну допомогу
7%
Контакти організа- 1%
цій, що надають 2%
соціальну допомогу 4%
0%
Інше 0%
0%

Люди платять перевізникам, аби не стояти довго у чергах на НКУУТ.
Платні перевізники дають хабарі на блокпостах, аби проходити без черги.
Відповідно працівники блокпостів зацікавлені в тому, аби люди стояли довго
у чергах. Замкнуте коло виходить!
Січень 2019. Розповідь з соцмереж

Респонденти могли вказати декілька проблем.

ДОДАТОК 1. ЧИННИКИ ЗАНЕПОКОЄННЯ ПО
КПВВ
КУУТ

Гнутове

Черги

7%

29%
Стан дорожнього 1%
покриття/мосту
25%
Далеко йти пішки

Транспорт

Обстріли

Майорське
23%
45%
72%

19%

14%
1%
1%

2%

59%
78%
79%
3%
3%
3%

3%
2%
4%

1%

12%
20%
21%

1%

Мар’їнка

2%
2%
3%

1%
2%
5%

1%

НКУУТ

0 БП

Станиця
Новотроїцьке Луганська
11%
29%
73%
38%
10%
8%

8%
22%
2%
16%
69%
16%

16%

31%
58%
31%

1%
9%
8%
8%
2%

Конфіскація/обме- 1%
ження перевезення товарів 1%

3%

2%

1%

1%

Вибухонебезпечні
залишки війни

2%
3%

1%

1%
1%
1%

Зловживання
владою
Гендернообумовлене
насильство
10%

Можливі 1%
проблеми
з перепусткою

4%

7%
1%

Інше
Немає проблем 1%

51%
50%

32%
19%
19%

6%
6%
6%

8%
7%
6%

8%
8%
8%
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ДОДАТОК 2. СПОСТЕРЕЖЕННЯ
На додачу до опитування, монітори БФ «Право на захист» здійснюють моніторинг через
спостереження на всіх п’яти КПВВ. Інформація, подана нижче, описує ситуацію станом на
кінець червня. Деякі проблеми залишилися актуальними навіть там, де був завершений
процес реконструкції. Умови очікування продовжують впливати на процес перетину. В зимові
місяці на всіх КПВВ респонденти скаржилися на недостатній догляд за дорожнім покриттям,
водночас влітку споруди на КПВВ не можуть захистити людей у чергах від спеки. Це становить
небезпеку для життя та здоров’я людей, що подорожують через лінію зіткнення.
У перші шість місяців 2019 року монітори повідомили про 22 смерті, що сталися поблизу
КПВВ. 10 випадків сталися на КПВВ «Мар’їнка» (включно з шістьма особами, що загинули у
ДТП поблизу КПВВ). Сім осіб померли на КПВВ «Станиця Луганська». Чотири смертельні
випадки трапилися на КПВВ «Майорське». Один чоловік помер на КПВВ «Новотроїцьке».
Важливо зазначити, що попередня причина смерті у щонайменше 12 випадках була пов’язана
з проблемами з серцем.
достатня кількість/задовільний стан/зручне розташування
недостатня кількість/незадовільний стан або недостатнє обслуговування/незручне
розташування
відсутність цих об’єктів

“

Правил щодо пільгової черги на НКУУТ немає, все лише на рівні рекомендацій.
На «Оленівці» (КПВВ «Новотроїцьке», НКУУТ) можуть пропустити дітей до
трьох років, людей з інвалідністю першої групи, людей старших за 80 років.
На «Пищевику» (КПВВ «Гнутове», НКУУТ) - залежить від настрою, можуть
і з другою групою інвалідності пропустити. Про інші блокпости не знаю.
Кажуть: «В якій країні ви бачили пільгову чергу на кордоні?». Я їм: «А де ви
бачили такі черги та гроші за чергу?». То вони мені відповіли що якщо є
інвалідність – треба сидіти вдома, а як можеш їхати – стій як усі».
Грудень 2018. Розповідь з соцмереж
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КПВВ «Гнутове»
Кількість

Стан

Розташування

Зона очікування
Навіси від сонця/дощу
Вентиляція
Обігрівачі
Місця для сидіння
Ліжка/постільна білизна (в палатках ДСНС)
Одноразовий посуд
Питна вода
Технічна вода
Мусорні баки
Туалети
Мило/санітайзер для рук
Туалетний папір
Транспортне сполучення між КПВВ та «0» БП
Інвалідні візки
На КПВВ існує потреба подовжити навіси та встановити більше місць для сидіння на в’їзді з
боку НКУУТ.
Одне з укриттів на випадок обстрілу в процесі реконструкції. Інше укриття та позначки про
міни у задовільному стані та зручно розташовані.
Працівники КПВВ поскаржилися на недостатню кількість працівників та переробітки (робочий
день триває понад 8 годин).
Première Urgence Internationale надає медичну допомогу на КПВВ за розкладом (8:00 – 15:30).
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КПВВ «Майорське»
Кількість

Стан

Розташування

Зона очікування
Навіси від сонця/дощу
Вентиляція
Обігрівачі
Місця для сидіння
Ліжка/постільна білизна (в палатках ДСНС)
Одноразовий посуд
Питна вода
Технічна вода
Мусорні баки
Туалети
Мило/санітайзер для рук
Туалетний папір
Транспортне сполучення між КПВВ та «0» БП
Інвалідні візки
Реконструкція на КПВВ досі триває. Паспортний контроль проводиться в модулях,
встановлених на КПВВ. Перевірка особистих речей працівниками ДФС також проводиться там,
що призводить до скупчення людей та черг поруч із модулями. Через це люди часто змушені
чекати просто неба, без захисту від погодних умов, оскільки навіси не доходять до модулів.
Також не вистачає місць для сидіння поблизу модулів представників Координаційної групи.
Поруч із КПВВ майже завжди на людей очікують комерційні перевізники. Ці автомобілі часто
спричиняють затори та створюють небезпечні ситуації на дорозі. Водії теж часто спричиняють
конфлікти, курять в зонах, де куріння заборонено, та пошкоджують інфраструктуру КПВВ.
На в’їзді до КПВВ з боку КУУТ є укриття на випадок обстрілу. Укриття з іншого боку КПВВ в
процесі встановлення. Première Urgence Internationale надає медичну допомогу на КПВВ за
розкладом (9:00 – 16:00).
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КПВВ «Мар’їнка»
Кількість

Стан

Розташування

Зона очікування
Навіси від сонця/дощу
Вентиляція
Обігрівачі
Місця для сидіння
Ліжка/постільна білизна (в палатках ДСНС)
Одноразовий посуд
Питна вода
Технічна вода
Мусорні баки
Туалети
Мило/санітайзер для рук
Туалетний папір
Транспортне сполучення між КПВВ та «0» БП
Інвалідні візки
Всі туалети на КПВВ «Мар’їнка» на КУУТ у задовільному стані. Кількість ліжок у палатках є
недостатньою, втім там немає місця для встановлення додаткових. Кількість місць для сидіння у
модулях очікування є недостатньою.
Люди часто скаржаться на відсутність прямого транспортного сполучення між КПВВ та м. Мар’їнка.
На КПВВ є укриття від обстрілів, але воно затоплене та непридатне до користування. Позначок
про міни недостатньо та вони розташовані лише поблизу дороги.
Монітори часто стають свідками суперечок між цивільними особами та працівниками КПВВ.
Втім, вони зазвичай швидко вирішуються, тож люди не схильні скаржитися. Працівники КПВВ
продовжують скаржитися на обмеженість переліку товарів, дозволених до перевезення через
КПВВ, який часто спричиняє непорозуміння та затримки в роботі.
Première Urgence Internationale надає медичну допомогу на КПВВ за розкладом (8:45 – 15:45). У
термінових випадках на КПВВ приїздить швидка допомога з м. Курахове або Мар’їнки.

21

КПВВ “Новотроїцьке”
Кількість

Стан

Розташування

Зона очікування
Навіси від сонця/дощу
Вентиляція
Обігрівачі
Місця для сидіння
Ліжка/постільна білизна (в палатках ДСНС)
Одноразовий посуд
Питна вода
Технічна вода
Мусорні баки
Туалети
Мило/санітайзер для рук
Туалетний папір
Транспортне сполучення між КПВВ та «0» БП
Інвалідні візки
Інфраструктура КПВВ «Новотроїцьке» станом на кінець червня у задовільному стані. Серед
основних проблем монітори зазначали поганий стан дороги до мобільного відділення
Ощадбанку, брак навісів та місць для сидіння поблизу відділення. За словами моніторів,
людям часто доводиться стояти під сонцем або сидіти на землі, очікуючи в чергах.
Монітори описують КПВВ як безпечний. Укриття на випадок обстрілів та позначки про міни у
задовільному стані та зручно розташовані. Укриття на випадок обстрілів видається доступним
для людей з обмеженою мобільністю.
Première Urgence Internationale надає медичну допомогу на КПВВ за розкладом (8:00 – 15:30).
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КПВВ “Станиця Луганська”
Кількість

Стан

Розташування

Зона очікування
Навіси від сонця/дощу
Вентиляція
Обігрівачі
Місця для сидіння
Ліжка/постільна білизна (в палатках ДСНС)
Одноразовий посуд
Питна вода
Технічна вода
Мусорні баки
Туалети
Мило/санітайзер для рук
Туалетний папір
Транспортне сполучення між КПВВ та «0» БП
Інвалідні візки
КПВВ «Станиця Луганська» є єдиним, де немає автомобільної черги через сильне
пошкодження мосту через ріку Сіверський Донець. Реконструкція мосту залишається спірним
питанням для сторін конфлікту протягом усього періоду роботи КПВВ у Луганській області. 8
червня комісія провела оцінювання стану мосту, аби розглянути можливість реконструкції.
Відкриття КПВВ «Золоте» в Луганській області також полегшило б ситуацію; втім, сторони
досі не дійшли компромісу з цього питання. Баки з питною водою були встановлені на КПВВ з
боку КУУТ наприкінці червня. Кількість інвалідних візків на КПВВ є недостатньою, як і кількість
працівників, що можуть перевозити людей у візках.
На «нульовому» блокпості відсутні медичні працівники, які особливо потрібні у літню спеку.
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Кількість людей, що втрачали свідомість на КПВВ, продовжує зростати та досягла 20 осіб на
день у червні.
Укриття на випадок обстрілу перебуває у задовільному стані. Втім, воно незручно розташоване
за парканом.
Медичну допомогу на КПВВ надають працівники НУО «Лінія життя», Міжнародного комітету
Червоного Хреста та ДСНС.
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ДОДАТОК 3. ПЕРЕТИН КПВВ У СІЧНІ-ЧЕРВНІ
20196
Кількість перетинів по КПВВ

Гнутове

Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень

92000
101000
122000
105000
120000
126000

232000
223000
Майорське

212000
204000
Мар’їнка

Новотроїцьке

Станиця
Луганська

6

212000

272000
276000
293000
278000

250000
266000
256000

193000
183000
211000
225000
222000
224000

251000
249000

294000
284000
307000
306000
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Кількість респондентів по КПВВ
Кількість перетинів

Кількість респондентів

Гнутове

Станиця Луганська

666000
10%

1691000
26%
2627
20%

2177
17%

Майорське

2498
19%
2884
22%
1258000
19%

2725
21%

Новотроїцьке
1400000
21%
Мар’їнка

26

1574000
24%

