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ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО 
ЗАХИСТУ, ЯКІ ВИКЛИКАЮТЬ 
ЗАНЕПОКОЄННЯ 

 Існуюча система дозволів, що 
обмежує пересування цивільного 
населення, суперечить Конституції 
України, в якій передбачено, що 
обмеження свободи пересування 
можуть встановлюватися лише 
законом. 

 Перешкоджання виїзду цивільних 
осіб з районів, в яких можуть 
відбуватися важкі та невибіркові 
обстріли, суперечить нормам 
міжнародного права прав людини.  

 Тимчасовий порядок 
безпосередньо впливає на 
цивільних осіб, які намагаються 
знайти більш безпечне місце 
перебування, та тих, хто бажає 
залишити зону конфлікту. Хоча 
оновлений Тимчасовий порядок 
передбачає можливість перетнути 
лінію зіткнення з міркувань безпеки 
навіть без необхідних документів, у 
кожному окремому випадку це 
залежить від конкретного 
військовослужбовця на контрольно-
пропускному пункті, оскільки наразі 
відсутня чітка процедура в рамках 
підзвітної інституціональної 
структури. 

 Викликає знепокоєння те, що 
оскарження невидачі дозволу може 
бути здійснене лише через тривалу 
судову процедуру, в результаті чого 
особа може бути позбавлена 
можливості виїхати протягом 
тривалого часу. 

 Суттєво зросла довжина черг 
поблизу лінії зіткнення, іноді вони 
доходять до сотень автомобілів; 
цивільним особам доводиться 
спати безпосередньо біля 

контрольно-пропускних пунктів. Це 
наражає їх на небезпеку, оскільки 
КПП часто піддаються обстрілам. 

16 червня вступили в силу зміни до Тимчасового порядку контролю за переміщенням 
осіб (Тимчасовий порядок) від 21 січня 2015 р., який встановлює режим в’їзду та виїзду з 
непідконтрольних Уряду України територій. 7 липня розпочав роботу веб-сайт, який має 
спростити процес видачі дозволів, які необхідно попередньо отримати для перетину лінії 
зіткнення. 

Це позитивні новини, однак залишаються і причини для занепокоєння: зокрема, для 
перетину лінії зіткнення особам досі необхідно звертатися за дозволом; перш за все, 
Уряд має припинити цю практику та дозволити населенню України вільно пересуватися. 
Крім того, виникають нові виклики правового захисту, які викликають занепокоєння. 

На підтримку цієї заяви та рекомендацій, наведених нижче, виступають численні 
національні та міжнародні установи, що працюють у сфері захисту: 

1. Якщо існуюча система не буде скасована, Уряду України рекомендується вжити 
щонайменше таких кроків: 1) продовжити оцінку роботи системи дозволів на практиці 
та того, чи є її вплив на цивільне населення пропорційним цілям безпеки, заради яких 
ця система запроваджена, та 2) привести чинну систему у відповідність до 
національного та міжнародного законодавства. 

2. Новий законодавчий акт має визначити орган юридично відповідальний за 
впровадження роботи дозвільної системи як на державному рівні, так і на лінії 
зіткнення: рішення не мають прийматися конкретними військовослужбовцями. 

3. Учасники Кластеру вітають рішення Уряду щодо створення он-лайн порталу, який 
дозволяє особам звертатися/отримувати дозволи швидше та за спрощеною 
процедурою. Рекомендується, щоб Уряд виділив кошти для забезпечення сталої 
реалізації цих важливих нововведень, у тому числі шляхом надання допомоги тим, у 
кого немає доступу до мережі Інтернет. В офіційних джерелах немає інформації про 
години роботи контрольно-пропускних пунктів, тому люди покладаються на 
повідомлення із соціальних мереж. Цю інформацію повинен надавати Уряд. 

4. Уряд обов’язково має знайти способи вирішення проблеми довгих черг на контрольно-
пропускних пунктах, забезпечивши, що цивільні особи не наражаються на ризик в 
зонах обстрілу або на замінованих територіях довше, аніж це необхідно. Необхідно 
запровадити порядок та систему, що дозволить вразливим особам (осіб похилого віку, 
людей з інвалідністю, дітей тощо) тим, хто потребує невідкладної медичної допомоги, 
перетинати лінію зіткнення в прискореному режимі. Однак цей порядок має захистити 
вразливих осіб від зловживань з сторони інших осіб з метою швидшого перетину лінії 
зіткнення (наприклад, намагаючись проїхати з ними в одній машині тощо). 

5. Уряд має забезпечити права людей на соціальні виплати та на отримання соціальних 
послуг. Логістичні центри, які Уряд планує відкрити, нададуть можливість населенню з 
непідконтрольних Уряду районів долати менші відстані для отримання банківських 
послуг та купівлі ліків та їжі. Така ініціатива може розглядатися як позитивний крок, 
оскільки вона передбачає надання людям доступу до їхніх рахунків та життєво-
важливих ліків, які не можна завозити до районів їхнього проживання. Водночас, це 
створює серйозні ризики щодо захисту. Уряд має розробити кроки для зниження таких 
ризиків для цивільного населення. 

UNHCR/Petr Shelomovskiy 
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6. На високу оцінку заслуговує ініціатива органів влади України щодо співпраці СБУ та 
громадськості щодо практичного виконання та необхідних змін Тимчасового 
порядку. Рекомендується формалізувати діяльність робочої групи ad hoc та прийняти 
документ, в якому визначити її роль. Під час перегляду процедур, пов’язаних з 
реалізацією права на свободу пересування, необхідно проводити ретельні 
консультації з представниками громадянського суспільства та міжнародних 
організацій. Це дозволить забезпечити практичність і корисність нових процедур, а 
також їх відповідність міжнародним гуманітарним стандартам і стандартам прав 
людини. 

7. Відповідно до Тимчасового порядку, дитина може перетинати лінію зіткнення за 
наявності нотаріального посвідченого дозволу, наданого обома батьками. Але якщо 
один з батьків проживає на території, непідконтрольній Уряду, отримати такий 
документ практично неможливо. Рекомендується внести додаткові зміни до 
Тимчасового порядку на основі рекомендацій установ, що працюють у сфері захисту 
дітей, та забезпечити принцип ненанесення шкоди та дотримання інтересів дитини. 
Важливо звернути увагу, що протягом евакуації мирного населення необхідно 
дотримуватися принципу єдності сім’ї та, наскільки це можливо, запобігати 
розділенню дітей та тих, хто доглядає за ними. 

8. В оновленому Тимчасовому порядку передбачена можливість перетину лінії 
зіткнення без пропуску за наявності загрози життю та здоров’ю (пункт 7.13). Однак, з 
огляду на певні аспекти національного законодавства реалізація цього положення є 
практично неможливою, оскільки не встановлено чітких критеріїв та обставин, за 
яких його можливо забезпечити. Необхідно формалізувати можливість перетину лінії 
зіткнення без пропуску в зв’язку з міркуваннями безпеки чи невідкладними 
ситуаціями, а не залишати її на розсуд осіб, які керують контрольно-пропускними 
пунктами. Необхідно розіслати оновлені письмові інструкції до всіх структур, що 
причетні до контролю над перетином лінії зіткнення: військовим підрозділам, 
персоналу контрольно-пропускних пунктів та органам місцевої влади. 

9. Наразі не існує системи перевезення людей з контрольно-пропускних пунктів до 
населених пунктів, розташованих на захід від лінії зіткнення. Так само немає системи 
перевезення осіб через нейтральну територію між КПП урядових сил та озброєних 
груп, хоча у деяких місцях відстань між ними складає до 20 км. Це викликає 
занепокоєння з приводу захисту вразливих категорій, як-от осіб похилого віку, 
вагітних жінок, хворих та дітей. Ця проблема потребує вирішення. 

10. Необхідно спростити доступ до підконтрольних Уряду територій людям з Луганська. 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО 
ЗАХИСТУ, ЯКІ ВИКЛИКАЮТЬ 
ЗАНЕПОКОЄННЯ 

 Є випадки, коли під час спроб 
уникнення системи пропусків цивільні 
особи, намагаючись обійти КПП, 
гинули/отримували поранення від мін 
або боєприпасів, що не розірвалися. 

 Існують серйозні занепокоєння щодо 
планів Уряду про створення 
логістичних центрів/ринків у 
безпосередній близькості до 
контрольно-пропускних пунктів. Це 
може стати утримуючим фактором для 
людей залишатися біля КПП, що у свою 
чергу наражає їх на ризики 
потрапляння під обстріли. У випадку 
надзвичайної ситуації серед людей 
може початися паніка, і вони будуть 
втікати до навколишніх територій, на 
яких ще можуть залишатися 
нерозірвані боєприпаси або міни. 

 13 серпня Голова Луганської обласної 
військово-цивільної адміністрації 
заявив, що протягом останніх днів 
будівельні майданчики в Луганській 
області, на яких планують звести 
логістичні центри, потрапляли під 
активні обстріли. 

 Обмеження свободи пересування не 
дозволяє особам отримати доступ до: 
1) соціальних виплат та 2) медичної 
допомоги. Дія Тимчасового порядку 
призводить до подальшої ізоляції 
людей, які перебувають у 
непідконтрольних Уряду районах від 
інших частин України, перешкоджає 
діалогу та процесам примирення. З 
огляду на пошкодження доріг та 
обмежену кількість контрольно-
пропускних пунктів або транспортних 
коридорів (лише 3), жителям районів 
Луганської області, які перебувають під 
контролем озброєних груп, ще важче 
дістатися підконтрольних Уряду 
територій – вони можуть в’їхати до них 
лише через Донецьку область. Це 
підвищує ризики, пов’язані з безпекою, 
та збільшує тривалість поїздки на 2-3 
години в кожну сторону. 

 Наразі не існує система перевезення 
людей з контрольно-пропускних 
пунктів до населених пунктів, 
розташованих на захід від лінії 
зіткнення. Так само немає системи 
перевезення осіб через нейтральну 
територію між КПП урядових сил та 
озброєних груп, хоча у деяких місцях 
відстань між ними складає до 20 км. Це 
викликає занепокоєння з приводу 
захисту вразливих категорій, як-от осіб 
похилого віку, вагітних жінок, людей із 
захворюваннями та дітей. Необхідно 
дозволити та налагодити відповідне 
транспортне сполучення. 

 

 


