
 

  

 

 

 

 

 

03.08. ПУТ  НПУТ     130 осіб 21.08 ПУТ  НПУТ     129  осіб 

 ПУТ  НПУТ    187  осіб  ПУТ  НПУТ    165  осіб 

07.08 ПУТ  НПУТ      79  осіб 24.08 ПУТ  НПУТ   113  осіб 

 ПУТ  НПУТ   193  осіб  ПУТ  НПУТ  204  осіб 

10.08 ПУТ  НПУТ 111  осіб 28.08 ПУТ  НПУТ           118  осіб 

 ПУТ  НПУТ 169  осіб  ПУТ  НПУТ           257  осіб 

14.08 ПУТ  НПУТ   117  осіб 31.08 ПУТ  НПУТ             99  осіб 

 ПУТ  НПУТ   188  осіб  ПУТ  НПУТ          228  осіб 

17.08 ПУТ  НПУТ   130  осіб 

 ПУТ  НПУТ   206  осіб 

ПЕРЕТИН ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ:  
Серпень 2020  

Станом на кінець серпня три з чотирьох КПВВ у Донецькій області залишаються закритими. 

КПВВ «Новотроїцьке» єдине КПВВ в Донецькій області, де існує можливість перетину за 

заздалегідь погодженими списками осіб. Перетин триває щопонеділка та щоп’ятниці. 

Таким чином, у серпні за заздалегідь погодженими списками осіб, яким дозволений 

перетин, було дев’ять так званих «коридорів»: 

 

 

 

 

 

*(Н)ПУТ – (не-)підконтрольна уряду України територія;   КПВВ – контрольний пункт в’їзду-виїзду;   ДСНС — Державна служба надзвичайних ситуацій; 

НАЙВАЖЛИВІШІ ПОДІЇ НА КПВВ 

В Луганській області на КПВВ «Станиця Луганська», у серпні, загальна кількість людей, які 
здійснили перетин лінії розмежування становила понад 25 000 осіб у напрямку ПУТ та понад 
22 000 осіб у напрямку НПУТ (дані про загальну кількість перетинів протягом робочих днів 
були отримані від ДПСУ). На КПВВ «Станиця Луганська» перетин до НПУТ можливий за 
наявності прописки НПУТ в Луганській області. Тож, зі спрощенням процедури перетину лінії 
розмежування, потік людей збільшився, що призвело до черг в першій половині дня 
протягом усього місяця: в окремі дні черги сягали близько 1 500 осіб у напрямку ПУТ. В 
результаті збільшеної кількості перетинів, високого температурного режиму і черг, протягом 
серпня понад 30 осіб знепритомніли. 
 

У червні були поновлені транспортні послуги електромобіля від НУО «Проліска». Протягом 

серпня 14 149 вразливих осіб похилого віку отримали підтримку в транспортуванні на КПВВ 

«Станиця Луганська». 

 

У серпні було багато іноземців, які намагалися перетнути лінію розмежування, однак, майже 

всі вони або мали неправильний страховий поліс, або взагалі не мали його. Крім того, була 

виявлена нова проблема: у випадку, коли іноземець старше 80 років, вкрай складно знайти 

страхову компанію, яка видає таку страховку. Протягом серпня, монітори ПнЗ допомогли 

приблизно 10 людям з оформленням страховки. 

Люди продовжують стикатися з труднощами щодо процедури перетину лінії розмежування 

на КПВВ «Новотроїцьке» та «Станиця Луганська» через проблеми з додатком «Дій вдома». 

Іноді додаток перевантажено, і користувачам пропонується активувати його пізніше. Крім 

того, після введення номера мобільного телефону інколи з'являється вікно помилки. 

Смартфони, з операційною системою ранішою ніж Android 4.4, не підтримували цей додаток. 

Щонайменше 900 осіб отримали допомогу від моніторів БФ «Право на захист» у розв’язані 

проблеми зі встановленням «Дій вдома».  

Загальна кількість людей, які здійснили перетин лінії розмежування в Донецькій області, 

становила 1 026 осіб у напрямку ПУТ та 1 797 у напрямку НПУТ.  Умови перетину ті ж самі, що 

були у попередньому місяці: для того, щоб отримати дозвіл на в’їзд чи виїзд до НПУТ, 

потрібно потрапити в певний список за складною процедурою подання документів до 

надзвичайного штабу боротьби з поширенням COVID-19 (НПУТ) електронною поштою або 

телеграм-каналом. Крім того, за словами людей, яким вдалося здійснити перетин з боку 

НПУТ до ПУТ, вони були зобов'язані підписати документ на КПВВ (НПУТ) про неповернення 

на НПУТ до закінчення там карантину. Окрім того, люди, які перетинають лінію 

розмежування з боку ПУТ до НПУТ повинні бути відправлені на двотижневу обсервацію без 

будь-яких альтернативних варіантів самоізоляції. 

 

 

 

 

 

Щодня, до 10 осіб залишалися на ніч під навісом в нейтральній зоні на КПВВ «Станиця 

Луганська»: де-факто влада не дозволила їм повернутися додому на НПУТ через те, що вони 

не мали підтвердження своєї прописки. Пізніше деяким з них вдалося надати платіжні 

квитанції з ЖЕКу, які підтверджували їхнє місце проживання на НПУТ.  

 

КПВВ «Станиця Луганська» КПВВ «Новотроїцьке» 

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). 

На КПВВ «Новотроїцьке» в середньому 10 осіб (в окремі дні до 15 осіб) залишалися на ніч в 

наметі ДСНС. Є дві основні категорії людей, які ночують в наметі ДСНС: 

- Люди, які не змогли встановити додаток залишаються в наметі для розв'язання цих 

питань на наступний день, або відправляються на обсервацію (було відправлено 

близько 50 осіб); 

- Люди, які очікують можливості бути включеними в список для перетину лінії 

розмежування; 

 Напередодні можливого відновлення роботи КПВВ «Майорське», УВКБ ООН встановили на 

КПВВ навіс з лавками поруч з відділенням Ощадбанку. 

ІНШІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ НА КПВВ 


