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У середині червня, після того, як вся територія країни опинилася у «зеленій зоні» щодо показників захворюваності на  COVID-19, були послаблені карантинні обмеження, 
зокрема щодо перетину «лінії розмежування»¹. Зокрема було скасовано обов'язкові вимоги щодо тестування на COVID-19 та самоізоляції для людей, які в’їжджають на 
підконтрольну Уряду територію (ПУТ) з не підконтрольної Уряду території (НПУТ). У зв'язку з цим кількість щоденних перетинів «лінії розмежування» подвоїлась у другій 
половині місяця: було зареєстровано ріст на 37 % у порівнянні з попереднім місяцем². Водночас динаміка перетинів у Донецькій області суттєво не змінилася: через 
контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) «Новотроїцьке» (який працює двічі на тиждень) все ще здійснювалося менше ніж 5 % від загальної кількості перетинів на місяць. 
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Хоча обмеження на пересування через «лінію розмежування» були скасовані, 23 червня 
Уряд запровадив нову обов'язкову вимогу, у тому числі для людей, які в'їжджають в Україну 
з Російської Федерації, зокрема через пункти пропуску «Мілове» (у Луганській області) та 
«Гоптівка» (у Харківській області). Люди, які подорожують через РФ, мають або зробити тест 
на  COVID-19, або пройти 2-тижневу самоізоляцію, яка відстежується за допомогою 
мобільного застосунку «Дій вдома», або обсервацію у відповідному закладі. Крім того, у 
випадку транзиту на ПУТ через РФ подорожуючі мають сплатити адміністративні штрафи. 
Хоча 29 червня Парламент України схвалив законопроєкт про незастосування 
адміністративних стягнень за такий перетин, для набуття чинності він має бути схвалений 
Президентом. За останні місяці помітно збільшилась кількість мешканців НПУТ, які 
подорожують на ПУТ через ці два пункти пропуску на російсько-українському кордоні в якості 
альтернативи перетину через «лінію розмежування».

Проїзд цивільного населення між НПУТ Донецької та Луганської областей було відновлено 
із середини червня. Проте цивільні громадяни, які мають зареєстроване місце проживання 
на НПУТ Донецької області, які в'їжджають на НПУТ Луганської області, не можуть 
перетинати КПВВ «Станиця Луганська» для проїзду на ПУТ. Лише громадяни, які мають 
постійне місце проживання (так звану «прописку») на НПУТ Луганської області, можуть 
в'їжджати на ПУТ через КПВВ «Станиця Луганська» раз на місяць. Крім того, відновлення 
проїзду між НПУТ не стосується гуманітарних працівників (як українських громадян, так і 
іноземців). 

1.Уряд України продовжив дію адаптивного карантину до 31 серпня.
2. З 51 500 у травні до майже 82 000 у червні. 
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