СИТУАЦІЯ НА КПВВ. 10–14 ЧЕРВНЯ

Протягом періоду дії карантинних обмежень тисячі людей по обидва боки лінії розмежування опинилися в пастці.
Більшість навіть з тих, хто мав вагомі причини на перетин КПВВ та всі необхідні підтверджувальні документи, так і не
змогла проїхати додому, до родини, потрапити на роботу тощо. Попри зусилля правозахисників розв'язати проблему
порушення прав людей – зокрема, йдеться про свободу пересування – так і не вдалося.
9 червня Штаб ООС повідомив, що з 10 червня починають працювати два КПВВ на лінії розмежування: «Станиця
Луганська» (Луганська область) і «Мар’їнка» (Донецька область).
Проте станом на 15 червня проблема зі свободою пересування через лінію розмежування залишається не
розв’язаною: 1) в Донецькій області КПВВ працюють лише з боку підконтрольної уряду території (ПУТ); 2) в Луганській
області прохід дозволили лише 13–15 червня за списками, порядок формування яких залишається непрозорим і
незрозумілим для громадськості; 3) інформації про перспективи відновлення нормальної роботи КПВВ та хід
перемовин із РФ і де-факто владою на непідконтрольній території (НПУТ) щодо цього питання від української влади
немає. Варто також звернути увагу, що в цей період у Станиці Луганській через КПВВ прошло 34 дитини, які мали намір
пройти пробне ЗНО на ПУТ 15 червня. Але Кабмін скасував його очне проведення в останню хвилину.

ХРОНОЛОГІЯ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ
16 БЕРЕЗНЯ –

запроваджені обмеження щодо перетину лінії розмежування на КПВВ із тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

18 БЕРЕЗНЯ –

припиняється залізничне, авіа та автобусне міжміське сполучення в межах України.

22 БЕРЕЗНЯ –

припиняється пропуск громадян через КПВВ.

8 ЧЕРВНЯ –
10 ЧЕРВНЯ –

КПВВ «Мар'їнка» та «Станиця Луганська» частково відновлюють роботу.
штаб Операції об'єднаних сил заявив про часткове відновлення роботи КПВВ.

ЯК РОЗГОРТАЛИСЯ ПОДІЇ НА КПВВ
10 ЧЕРВНЯ

КПВВ «Станиця Луганська»
На відкриття КПВВ чекало 45 осіб. Під час очікування в черзі зомлів чоловік 57-років, його забрала швидка.
КПВВ розпочало свою роботу об 11:00. Українські прикордонники пропустили через лінію розмежування перших
шістьох осіб, але за пів години стало зрозуміло, що людей з боку НПУТ не пропускають.
КПВВ «Майорське»
КПВВ розпочав роботу о 6:00 і працював в режимі обмеження. Станом на 14:00 на КПВВ прибули троє людей,
щоб перетнути лінію розмежування. Проте їх не пропустили і рекомендували їхати на КПВВ «Мар'їнка».
Матеріали пропонованої публікації було підготовлено та розроблено за підтримки Агентства ООН у справах біженців (UNHCR).
Зміст матеріалу є виключно відповідальністю БФ «Право на захист» та не може використовуватися, щоб відобразити точку зору
Агентства.

КПВВ «Мар’їнка»
На відкриття КПВВ чекало 47 автомобілів та приблизно 25 осіб. КПВВ розпочало роботу об 11:00. З боку ПУТ
пропустили транспортний засіб, але не отримавши дозволу на перетин на стороні НПУТ, чоловік змушений був
повернутися після активації додатку «Дій вдома». За пів години після початку роботи КПВВ у черзі зомліла жінка,
якій була надана перша медична допомога. Ще до відкриття КПВВ зле стало чоловіку – його забрала швидка. О
12:00 люди, які чекали на перетин у черзі, намагалися самовільно прорватися через прикордонників у бік НПУТ.
Було прийнято рішення пропусти чотирьох осіб, аби люди могли самі переконатися, що їм не дозволять прохід на
НПУТ. Загалом бажання перетнути КПВВ виявили 50 осіб. О 14:00 КПВВ завершив роботу.

11 ЧЕРВНЯ

КПВВ «Станиця Луганська»
На відкриття КПВВ чекали до 30 осіб. Прикордонники з боку ПУТ пропустили п'ятьох осіб у бік НПУТ. Всі вони
згодом повернулися.
КПВВ «Мар’їнка»
Одразу після відкриття на КПВВ повернулися троє людей, які напередодні перетнули лінію розмежування в бік
НПУТ і залишилися ночувати просто неба біля «нульового» блокпоста. Об 11:30 у бік НПУТ пропустили один
автомобіль із двома особами всередині. Зрештою ці люди лишилися ночувати поблизу КПВВ, оскільки їх не
пропустили на НПУТ.
КПВВ «Майорське»
Усю ніч на зупинці громадського транспорту ночували 2 жінки. Повертатися до родичів на ПУТ вони
відмовилися і сказали, що чекатимуть на відкриття КПВВ. Крім того, до КПВВ прийшла сімейна пара, яка
намагалася забрати з НПУТ дитину: вони мали відповідні дозволи та хотіли забрати її у бабусі на «нульовому»
блокпості. На жаль, їй перетин з боку НПУТ не дозволили – тож батьки змушені були повернутися назад.

12 ЧЕРВНЯ

КПВВ «Мар’їнка»
На КПВВ «Мар'їнка» помер чоловік. Йому було 59 років. Він прибув на КПВВ ще 10 червня – сподівався
перетнути лінію розмежування. Тоді йому стало погано – швидка забрала чоловіка в Селидове, йому надали
кваліфіковану медичну допомогу. Проте лишатися в лікарні він не захотів – повернувся на КПВВ. Вночі
чоловіковіу стало зле – він помер.
Крім того на КПВВ «Мар”їнка» цієї ночі ночували 9 людей – шестеро з них на зупинці.
Після початку роботи КПВВ з боку НПУТ на підконтрольну територію було перевезено тіло – для поховання.
Цей перетин сторони узгодили.
КПВВ «Станиця Луганська»
На відкриття КПВВ з самого ранку очікували близько 40 осіб. Як і протягом попередніх двох днів, спочатку
пропустили п'ятеро людей – аби не наражати людей на небезпеку всіх, адже в черзі було багато літніх людей,
яким перебування на сонці за такої спеки загрожувало щонайменше сонячним ударом. Проте незабаром
п'ятірка, яка пройшла, повернулася назад: на НПУТ їх не пропустили. Тож за деякий час люди почали самі
розходитися з КПВВ.

КПВВ «Майорське»
На КПВВ «Майорське» просто неба ночувала жінка – грошей навіть на їжу в неї не було.

13 ТА 14 ЧЕРВНЯ

КПВВ «Станиця Луганська»
Відбувався пропуск людей з обох боків – згідно з попередньо узгодженими списками.
13 червня з боку НПУТ пройшло до 90 людей. Близько 20 з них – діти, які планували скласти пробне ЗНО.
Більшість із них була у супроводі батьків. О другій половині дня розпочався пропуск людей з підконтрольної
території. Всього на НПУТ пройшло понад 30 осіб. Троє з них повернулися, оскільки їх не було в списках.
14 червня на ПУТ пройшло всього 75 осіб. Двоє з них метою перетину вказали складання ЗНО. Саме їх
звільнили від необхідності самоізоляції та встановлення додатку «Дій вдома», а 45 людей встановили додаток. 11
осіб направили на обсервацію. З боку ПУТ на непідконтрольну пройшло 106 осіб.

ІСТОРІЇ: НОВІ МЕШКАНЦІ КПВВ
КПВВ «Мар'їнка»
Чоловік та дружина, обом за 70. Чиїсь батьки, чиїсь бабуся та дідусь, які були змушені ночувати на КПВВ
«Мар'їнка» в старенькому авто. Власне, за період карантину воно перетворилося для них на оселю – і в холодні
весняні ночі, і в перші спекотні літні дні ці люди змушені були жити в машині. І не тому, що вони безхатченки.
Просто приїхали на підконтрольну територію аби переоформити документи – і не встигли повернутися додому:
через карантин КПВВ припинили пропуск людей. Тож спочатку вони жили поблизу КПВВ «Майорське»,
сподіваючись, що ситуація надовго не затягнеться. Потім завдяки допомозі голови ВЦА Зайцевого їм вдалося на
певний час розв'язати питання даху над головою. Їм здавалося, що все це жахіття нарешті закінчилось – і вони
ось-ось опиняться вдома. Принаймні, з такими думками старенькі їхали на КПВВ «Мар'їнка». Дарма. Вони
вирішили лишитися на місці і чекати на відкриття КПВВ. В машині, що стала домом для людей, яким за 70. На
момент виходу цього дайджеста вони досі перебувають на КПВВ,
КПВВ «Майорське»
Їй трохи за 60. Родом із Красного Луча Луганської області. Карантин її застав у Краматорську, де вона
доглядала за хворим родичем. Додому повернутися не встигла, тож протягом карантинних місяців там і
лишалася. Дізналася про те, що 10 червня мають відновити роботу КПВВ – і приїхала сюди. Коли стало зрозуміло,
що пропуску не буде – вирішила залишитися ночувати просто неба. Чекати.
Жінка з інвалідністю, 50 років, із Макіївки. Вдома на неї чекають мати та син. На момент початку карантину
гостювала у родичів в Ніжині – та приїхала не просто так, в справах: треба було замінити картку «Ощадбанку».
Повернутися до закриття КПВВ не встигла – так і залишилася у родичів. Почула про можливе відкриття КПВВ – і
за всяку ціну вирішила спробувати дістатися додому. Засобів до існування в неї немає. Діставалася попутками,
пішки… Щоб дізнатися, що пропуску немає. Лишилася на КПВВ – бо йти жити немає куди і немає за що.

13 ЧЕРВНЯ

і

