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УКРАЇНА
КОНТРОЛЬНІ ПУНКТИ: огляд за період із травня по червень 2020 року                                            

Оскільки карантинні обмеження, запроваджені у зв'язку з COVID-19, поступово послаблюють по обидва боки «лінії розмежування», три з п'яти контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) частково 
відновили свою роботу в червні. Проте лише через два КПВВ можливий перетин в обох напрямках, а один КПВВ працює лише у напрямку перетину з підконтрольної Уряду території (ПУТ) на не 
підконтрольну Уряду територію (НПУТ). У червні була зареєстрована найбільша кількість перетинів «лінії розмежування» з моменту припинення роботи КПВВ у середині березня. Після перетину 
люди мають пройти 14-денну самоізоляцію або обсервацію у медичній установі¹, що означає, що переважна більшість людей, яким необхідно перетнути «лінію розмежування» лише на кілька 
годин для отримання пенсій або послуг, не можуть це зробити. Обидві сторони продовжують застосовувати неузгоджені та нереалістичні заходи, що ускладнює перетин для цивільних осіб. 
Водночас гуманітарні організації відновили надання гуманітарних послуг на КПВВ.
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Цивільні громадяни неодноразово залишалися у «сірій зоні» унаслідок розбіжностей щодо вимог 
перетину, через потребу в наявності смартфону для завантаження мобільного застосунку «Дій вдома», 
який є обов'язковим для відстеження контактних осіб, або через брак інтернет-з’єднання. Перший такий 
випадок стався 22 червня, коли цивільні громадяни змушені були залишитися у «сірій» зоні на ніч. На 
сьогодні у таких ситуаціях опинялося близько 60 осіб: деякі змушені були провести кілька ночей у 
небезпечних умовах, а воду, продукти та місце для ночівлі надали їм гуманітарні партнери та 
прикордонники.

Понад 50 % школярів із НПУТ, які зареєструвалися для проходження зовнішнього незалежного 
оцінювання (ЗНО) на ПУТ, не змогли перетнути «лінію розмежування», попри те, що вони були звільнені 
від вимоги проходження 14-денного карантину. Для покращення доступу до освіти для школярів із 
НПУТ Президент України підписав закон, яким для них передбачено  можливість вступу до всіх вищих 
навчальних закладів України за спрощеною процедурою, без проходження зовнішнього оцінювання. 
Зазвичай понад 1000 випускників із НПУТ реєструвалися для участі у ЗНО. 

Вперше з початку конфлікту гуманітарний вантаж для НПУТ Луганської області було доставлено через 
КПВВ «Станиця Луганська». Зазвичай гуманітарні вантажі, призначені для НПУТ Луганської області, 
направлялися транзитом через НПУТ Донецької області, але зараз це неможливо через пов'язані з 
COVID-19 обмеження. Проте спроможності цього КПВВ обмежені, та немає можливості перевезення 
вантажним транспортом. Гуманітарну допомогу необхідно доставляти вручну через пішохідний міст.

Перетин «лінії розмежування» гуманітарними  організаціями в обох напрямах наразі дозволяється 
лише нерегулярно. Хоча наявність такої можливості є позитивним кроком, порядок перетину 
залишається незрозумілим, застосовується непослідовно та передбачає отримання попереднього 
дозволу, дотримання умов самоізоляції та надання негативних результатів тестування на COVID-19.
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«Лінія розмежування» 
станом на серпень 2018 р.

1. Період самоізоляції може бути припинено за умови отримання негативних результатів тесту на COVID-19, проведеного сертифікованою лабораторією.
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