В ОБХІД ЛІНІЇ
РОЗМЕЖУВАННЯ

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПЕРЕМІЩЕННЯ МЕШКАНЦІВ НПУТ
ЧЕРЕЗ РОСІЙСЬКУ ФЕДЕРАЦІЮ

ВСТУП

Внаслідок обмежень на перетин лінії розмежування, тисячі людей були
позбавлені можливості реалізації таких основних потреб, як: отримання пенсій,
соціальних виплат, свідоцтв про народження та смерть; відвідування членів
сім'ї та доступу до власного майна; дехто був відрізаний від місця постійного
проживання.
Тож багато мешканців НПУТ* наважуються їхати до ПУТ через РФ,
перетинаючи російсько-український кордон через МКПП «Мілове» та
«Гоптівка». Така поїздка, звичайно, займає більше часу ніж перетин лінії
розмежування, потребує додаткових витрат на транспорт та, у багатьох
випадках, – сплати штрафу за незаконний перетин кордону.

Цей звіт ґрунтується на інформації щодо умов перетину кордону та труднощів,
з якими стикалися мешканці НПУТ. Інформація була зібрана БФ «Право на
захист» (ПнЗ) на двох прикордонних пунктах під час інтерв'ю з представниками
Держприкордонслужби України (ДПСУ), людьми, що перетинають прикордонні
пункти, та спостережень під час моніторингових візитів протягом квітня та
травня 2021 року.

КІЛЬКІСТЬ ПЕРЕТИНІВ1

З моменту унеможливлення перетину через лінію розмежування
спостерігалося збільшення потоку людей на міжнародних пунктах пропуску та
контролю. Більшість із них становили мешканці НПУТ.
«ГОПТІВКА»: Щодня кількість людей, що перетинали кордон в обох
напрямках, становила від 400 до 700 осіб. Приблизно 50% були мешканцями
НПУТ.

«МІЛОВЕ»: На цьому МКПП кількість денних перетинів в обох напрямках
сягала понад 800. Близько 80-90% становили мешканці НПУТ, з яких 10-15% –
резиденти Луганської НПУТ, тоді як інші – мешканці Донецької НПУТ.

ЮРИДИЧНІ СКЛАДНОЩІ

Працівники прикордонної служби підтвердили, що протоколи складаються
щодня. Щодо деяких категорій громадян, таких як пенсіонери, люди з
обмеженими можливостями чи багатодітні родини, ДПСУ могли обмежитися
усним попередженням замість накладання штрафу. Для детальних інструкцій
щодо звільнення від штрафу через малозначність правопорушення натисніть
на посилання2 або проскануйте QR код.
У відповідь на проблему було запропоновано внести поправки до Постанов,
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пов’язаних із карантином. Для цього у Верховній Раді України було
зареєстровано Законопроєкт №5478³ про внесення змін до Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на
запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».
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від
адміністративної відповідальності через порушення процедури в’їзду – виїзду
до НПУТ з гуманітарних причин на період карантину чи неможливості
нормального перетину лінії розмежування. Схожа пропозиція висувалася ПнЗ
в якості члена коаліції НУО.
З огляду на тимчасовий характер Закону України №530, також необхідно
змінити статтю 204-2 КУпАП, щоб дозволити людям, які проживають на НПУТ,
в’їзд на ПУТ без свавільних ускладнень (див. Законопроєкт №5405⁴,
зареєстрований у Верховній Раді України 20 квітня 2021 року).

У 2021 році юридичний відділ ПнЗ отримав понад 50 запитів про надання
правової допомоги та представництво інтересів від мешканців НПУТ, які
перетинали прикордонні пункти пропуску. Як показала практика, суди
найчастіше скасовують протоколи ДПСУ про порушення порядку
перетину.
Втім, інформація, надана ДПСУ, підтверджує, що кількість резидентів НПУТ,
оштрафованих за незаконний перетин, залишається значною. Загальна
кількість протоколів, складених за статтею 204-2 КУпАП з початку 2021 року,
сягнула 7381 на обидвох МКПП.
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УМОВИ ПЕРЕТИНУ

годин на МКПП «Мілове» та близько двох – на МКПП «Гоптівка».

На обох МКПП присутня значна кількість приватних перевізників, які
пропонують транспорт до основних міст України (Харків, Маріуполь тощо).
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Умови перетину та очікування потребують покращення. Моніторинг,
проведений ПнЗ на українському боці кордону, виявив певну кількість сервісів
чи відсутньої інфраструктури на обох пунктах перетину, особливо на МКПП
«Мілове». Подробиці – у таблиці далі. Забезпечення таким обладнанням та
послугами ще більш необхідно, враховуючи довгий час перетину: від 8 до 14

Wi-Fi

Монітори ПнЗ не мали доступу до території самого МКПП та нейтральної зони.
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ТРУДНОЩІ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДОСТУПОМ ДО МЕДИЦИНИ

Моніторингові візити виявили можливість зробити платний швидкий ПЛР-тест
на обох МКПП, проте безоплатних експрес-тестів там не було, на відміну від
КПВВ. На «Гоптівці» до 50 осіб на день роблять ПЛР-тести (900 грн), на
«Міловому» – до 20 осіб.
За словами співробітника однієї з українських лабораторій на МКПП, люди
можуть робити тести на НПУТ, де працюють шість лабораторій, три з яких
зареєстровані в Російській Федерації. Ціна тестування в лабораторіях НПУТ
була майже у два рази дешевшою за українську (600 проти 1100 грн).
Людей, яким не вдалося встановити «Вдома» під час перетину через МКПП
«Мілове», відправляли на обсервацію в селище Мілове. Телефони часто
розряджалися ще до того як люди встигали встановити додаток, враховуючи

довгий час очікування в чергах. Медичних працівників на МКПП не було.

Щодо МКПП «Гоптівка», то можливості обсервації там немає. Тож для людей,
яким не вдалося ані встановити «Вдома», ані показати негативний ПЛР-тест,
позбавлені можливості відправитися на обсервацію. Однак, згідно з
законодавством, усі громадяни України мають право в'їжджати на її територію.
У випадку, якщо людина не може встановити «Вдома» чи показати негативний
ПЛР-тест, її дані записують до спеціального реєстру, та інформація автоматично
передається в Міністерство охорони здоров’я (МОЗ). МОЗ повідомляє медичні
установи населених пунктів, де люди будуть проходити самоізоляцію. Медичні
установи, своєю чергою, просять про допомогу Національної Поліції в
моніторингу дотримання умов самоізоляції.

ПРОБЛЕМИ

Довгий час очікування перетину на МКПП може викликати такі труднощі:
• У випадку заздалегідь визначених термінів, деякі люди можуть не встигнути на
ЗНО, іспити або на прийом у держструктурах;
• Запізнення на транспорт для подальшої подорожі;

• Недостатня кількість води, їжі, чи прийом медикаментів в неправильний час
може спровокувати серйозні ризики для здоров’я.
Довгий час очікування між російським та українським пунктами пропуску
загострює проблеми відсутності базової інфраструктури.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

• Внести зміни до Постанови 204-2 КУпАП, щоб звільнити мешканців НПУТ від
адміністративної відповідальності, коли вони в’їжджають до ПУТ через МКПП з
гуманітарних причин на період ускладненого перетину лінії розмежування;
• Внести поправки, пов’язані з карантином, в Постанову №641 таким чином,
щоб була передбачена можливість звільнення від самоізоляції/обсервації
мешканців НПУТ, які прибувають на строк від 24 до 48 годин для отримання
адміністративних послуг (ідентифікація у банківській установі, отримання
картки, відновлення документів тощо);
• Покращити умови перетину та очікування:

• Організувати місце для очікування, встановити лави, навіси;

• Забезпечити необхідним туалети (туалетний папір, антисептик);
• Забезпечити достатню кількість питної води;
• Покращити інфраструктуру на МКПП;

• Надати безкоштовний та стабільний доступ до Wi-Fi;

• Забезпечити можливість проходження експрес-тестування на МКПП для
мешканців НПУТ.

• Забезпечити оцінку потреб у безоплатній правовій допомозі для українських
громадян з НПУТ, які перетинають МКПП, за допомогою тимчасових служб
безоплатної правової допомоги (незалежно від того, чи це БПД, чи НУО, що
надають правову допомогу).

СПРАВИ, ПІДТРИМАНІ ПНЗ

Під час перетину лінії розмежування 15 березня працівники Державної
фіскальної служби (ДФС) виявили та вилучили у жінки 2850 доларів, які
вона везла для оплати лікування свого чоловіка. Втім, вже за місяць
Волноваський райсуд ухвалив постанову про повернення грошей.
До підконтрольної частини України вона була вимушена вертатися через
територію Російської Федерації. При перетині державного кордону на неї
було складено протокол за порушення порядку виїзду з НПУТ. Жінка
звернулася до суду проти штрафу за підтримки ПнЗ. Наразі судове
провадження триває.
Син та мати (96 років) розділені лінією розмежування, хоча відстань між
їх будинками становить лише 5 кілометрів (Донецька область). Через
поважний вік мати потребувала додаткової опіки. Тож її син мусив їхати на
НПУТ через територію РФ. Він планував повернутися разом на ПУТ через
КПВВ «Новотроїцьке». Під час перетину останнього монітори ПнЗ
допомогли жінці отримати дозвіл. Оскільки в сина й матері не було
мобільних телефонів для встановлення «Вдома», вони мали прямувати на
обсервацію.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

¹ Неофіційні дані ДПСУ
² https://bit.ly/3z91NbY
³ https://cutt.ly/0nktz9o

⁴ https://cutt.ly/ynktEmt

АБРЕВІАТУРИ

(Н)ПУТ – (не-) підконтрольна уряду України територія
КПВВ – контрольний пункт в’їзду-виїзду
МКПП – міжнародний контрольний пункт пропуску
НУО – неурядова організація
ПЛР – полімеразна ланцюгова реакція
УВКБ ООН та БФ «Право на захист» вдячні за щедру підтримку, надану донорами, включно з
Європейською Комісією з питань гуманітарної допомоги та цивільного захисту (ECHO); Урядів Канади,
Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Кореї, Литви, Люксембургу, Нідерландів,
Норвегії, Швеції, Швейцарії, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки (PRM) а також кожною
особою, яка жертвує кошти через інші приватні асоціації УВКБ ООН, такі як «España con ACNUR» (Іспанія)
та «UNO Flüchtlingshilfe» (Німеччина).

