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У березні минув рік з майже повного припинення роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на «лінії розмежування» та запровадження значних обмежень пересування для мільйонів 
постраждалих унаслідок конфлікту людей, зокрема мешканців не підконтрольних Уряду територій (НПУТ), що призвело до різкого зменшення перетинів цивільними особами, як порівняти з 
періодом до пандемії COVID-19. Нещодавнє збільшення бойових дій вздовж «лінії розмежування» після семи місяців відносного затишшя після досягнення домовленостей про припинення 
вогню в липні 2020 р. ще раз нагадує про складнощі та безпекові ризики, з якими стикаються постраждалі люди для збереження соціальних зв'язків та отримання доступу до основних послуг, 
які неможливо одержати на НПУТ. Водночас 96 % усіх місячних перетинів усе ще здійснюється через КПВВ «Станиця Луганська», один з двох пунктів перетину, які працюють на сході України. 
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Упродовж березня не було можливості доставлення гуманітарних конвоїв у Донецьку область (НПУТ), 
оскільки КПВВ «Новотроїцьке»¹, єдиний пункт перетину, який працює в області, був закритий для 
переміщення гуманітарних вантажів з 24 лютого з міркувань безпеки. Водночас через КПВВ двічі на 
тиждень здійснювався перетин цивільними особами, і кількість перетинів через контрольний пункт зросла 
на 32 % у порівнянні з лютим. Як повідомляється, переміщення між НПУТ двох областей також було 
обмежено у зв'язку з COVID-19, що також унеможливило направлення гуманітарних конвоїв у Донецьку 
область (НПУТ) через КПВВ «Щастя» в Луганській області. Ведеться спільна адвокаційна робота для 
забезпечення можливостей гуманітарних організацій продовжувати направлення гуманітарних конвоїв 
безпосередньо на НПУТ Донецької та Луганської областей.

Як розповідають, останнім часом помітно збільшилась кількість мешканців НПУТ, які їдуть на 
підконтрольну Уряду територію (ПУТ) через Російську Федерацію у зв’язку з обмеженнями пересування 
через «лінію розмежування». В цьому випадку їм необхідно перетинати непідконтрольну ділянку 
російського кордону на НПУТ та в'їжджати в Україну через пункт контролю «Мілове»² на півночі Луганської 
області. Крім значної вартості, також подорож може бути пов'язана зі сплатою адміністративних штрафів і 
юридичними проблемами. Також повідомляється, що спроможності цього пункту контролю не 
відповідають збільшеним потребам.

Мешканці НПУТ, які хочуть пройти вакцинацію від COVID-19 на ПУТ, будуть звільнені від обов'язкової 
двотижневої ізоляції, відповідно до змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня. Такий 
виняток робиться за умови надання підтвердження запису на проходження вакцинації. Крім того, наразі 
безплатне тестування на наявність антигенів можна пройти на КПВВ «Станиця Луганська», а на КПВВ 
«Новотроїцьке» така можливість існує з січня 2021 року. Завдяки безплатним тестам більш вразливі люди 
можуть припинити самоізоляцію на ПУТ³, але кількість тестів все ще не відповідає наявному попиту.

1. КПВВ «Новотроїцьке» відновило пропуск гуманітарних вантажів з 15 квітня.
2. Як повідомляється, спроможності пункту контролю «Мілове» достатні для перетину 500 людей та 300 транспортних 
засобів за добу.
3. Обов'язкова двотижнева самоізоляція для подорожуючих із НПУТ скасована Кабінетом Міністрів 5 січня за 
негативними результатами ПЛР тесту або тесту на антиген.
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