
Межі та назви, а також позначення, які використовуються на цій карті, не означають офіційного схвалення або визнання Організацією Об'єднаних Націй.
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УКРАЇНА:
Рік обмеження роботи КПВВ: кількість перетинів «лінії розмежування» під 
час пандемії COVID-19 з 22 березня 2020 р. до 21 березня 2021 р.
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людей перетнули «лінію розмежування» з НПУТ на ПУТ
з 22 березня 2020 року по 21 березня 2021 року.

людей перетнули «лінію розмежування» з підконтрольної Уряду 
території (ПУТ) на не підконтрольну Уряду територію (НПУТ)
з 22 березня 2020 року по 21 березня 2021 року
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УСЬОГО ПЕРЕТИНІВ УПРОДОВЖ ПОПЕРЕДНЬОГО РОКУ ТА 
ПРОТЯГОМ РОКУ З 22 БЕРЕЗНЯ 2020 Р.

КІЛЬКІСТЬ ПЕРЕТИНІВ «ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ» ПІСЛЯ ЗАКРИТТЯ КПВВ 22 БЕРЕЗНЯ 2020 Р.
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Since the imposition of the COVID-19 movement restrictions 
in late March 2020, the number of crossings across the 
“contact line” has critically reduced by 97 per cent compared 
to the previous 12 months. The Stanytsia Luhansk EECP 
accounted for 95 per cent of all crossings (as opposed to less 
than 30 per cent prior to COVID-19). Visiting relatives, 
withdrawing cash and recovering pension were the three main 
reasons for crossing in both directions (as opposed to 
recovering pension as the main reason for crossing prior to 
COVID-19). The difficulties in crossing led to a drastic 
increase of appeals for support with crossing the “contact 
line” by almost 150 per cent in 2020 compared to 2019, 
according to the hotline operated by a national NGO. The most 
frequently asked questions were about the opening dates of 
the EECPs, procedures to obtain permission to cross, crossing 
regulations and restrictions and alternative crossing routes.
To control the spread of the COVID-19 pandemic, the 
entry/exit crossing points (EECPs) along the “contact line” 
were closed on 22 March 2020. During the year since, civilian 
movement has been severely restricted, resulting in a 97 per 
cent reduction in the number of civilian crossings compared 
to the previous 12 months. As 95 per cent of these crossings 
were in Luhanska oblast, the impact of the closure has been 
most severe on Donetska oblast. The movement restrictions 
have severed connectivity between the people on either side 
of the “contact line” who previously regularly crossed to visit 
relatives, withdraw cash, recover pensions and to access 
administrative and health services.

З метою контролю поширення коронавірусної хвороби COVID-19 контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) було закрито 22 березня 2020 р. Упродовж 
року після закриття кількість перетинів цивільними особами зменшилась на 97 % у порівнянні з попередніми 12 місяцями. Оскільки 95 % 
перетинів здійснювалось у Луганській області, припинення роботи КПВВ сильніше вплинуло на Донецьку область. Закриття КПВВ призвело до 
порушення зв'язків між людьми по різні боки «лінії розмежування», які регулярно перетинали її для відвідування рідних, отримання пенсій та 
адміністративних і медичних послуг.


