
Межі та назви, а також позначення, які використовуються на цій мапі, не означають офіційного схвалення або визнання Організацією Об'єднаних Націй.
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Лише два контрольні пункти в'їзду-виїзду (КВПП) на сході України працюють по обидва боки «лінії розмежування»: КПВВ «Станиця Луганська»¹  в Луганській 
області (щоденно) і КПВВ «Новотроїцьке» в Донецькій області (лише по понеділках і п'ятницях). Перетин «лінії розмежування» залишається складним і 
неузгодженим, що продовжує ускладнювати ситуацію для постраждалого населення. У листопаді було зареєстровано майже 30 000 перетинів «лінії 
розмежування», що трохи більше порівняно з жовтнем, але становить приблизно 3 % від понад 1,1 мільйона перетинів у листопаді 2019 року.  
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Відкриття двох додаткових пунктів перетину в Луганській області відкладено на 
невизначений час. Планувалося, що КПВВ «Золоте» і «Щастя» розпочнуть роботу 10 
листопада, проте не вдалося досягнути домовленостей зокрема щодо режиму роботи 
контрольних пунктів (для пропуску лише громадян або для громадян і транспортних 
засобів). Перемовини та обговорення цього питання на політичному рівні продовжуються в 
рамках Тристоронньої контактної групи.

25 листопада Уряд України ухвалив перелік гуманітарних підстав для перетину «лінії 
розмежування» у випадку припинення роботи КПВВ у зв'язку з надзвичайною ситуацією. 
Завдяки цьому рішенню було запроваджено узгоджений системний підхід до вимог для 
перетину «лінії розмежування» на сході України та перетину адміністративної межі з АР 
Крим² , який менше залежить від довільних рішень. Крім того, було спрощено порядок 
перетину для дітей віком 14-16 років, які не мають паспортів громадянина України. Вони 
наразі можуть перетинати «лінію розмежування» для проїзду на підконтрольну Уряду 
територію (ПУТ) на підставі свідоцтва про народження.

Доставка гуманітарних вантажів на НПУТ Луганської області залишається ускладненою. Із 
понад 230 тонн гуманітарної допомоги, доставленої на НПУТ³ у листопаді чотирма конвоями 
ООН, лише 4 тонни призначалися для НПУТ Луганської області. Доставка вручну через КПВВ 
«Станиця Луганська» залишається єдиним можливим варіантом у зв'язку з карантинними 
обмеженнями та тривалою процедурою узгодження транзитного доставлення через НПУТ 
Донецької області. 
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МАПА КОНТРОЛЬНИХ ПУНКТІВ В'ЇЗДУ-ВИЇЗДУ (КПВВ) КЛЮЧОВІ ЦИФРИ 

УКРАЇНА
КОНТРОЛЬНІ ПУНКТИ: огляд за листопад 2020 року          
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¹ 10 листопада КПВВ «Станиця Луганська» відновив роботу в обох напрямках після закриття контрольного пункту Урядом України 15 
жовтня через епідеміологічну ситуацію в регіоні. 

² Автономна Республіка Крим та м. Севастополь. 

³ Відповідно до ноти Постійного представництва Російської Федерації при Організації Об'єднаних Націй Управлінню з координації 
гуманітарних справ (УКГС), Російська Федерація 26 листопада направила конвой на НПУТ Донецької та Луганської областей з 103 
тоннами медичних препаратів, виробів медичного призначення і медичного обладнання. УКГС повідомляє вищезазначене на підставі 
ноти, наданої Постійним представництвом у штаб-квартиру організації, але немає можливості перевірити цю інформацію.
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