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17 березня 2020 року 

11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я 
(ВООЗ) підвищила статус спалаху COVID-19 з епідемії до пандемії. 
Днем раніше, 10 березня, Філіппо Гранді, Верховний комісар ООН 
у справах біженців заявив, що COVID-19 "може впливати на будь-
кого, і наша колективна відповідальність - забезпечити, щоб 
глобальна відповідь включала всіх людей". З 16 березня уряд 
України ввів обмеження, спрямовані на зменшення ризиків, 
пов’язаних із поширенням коронавірусної інфекції. Серед інших 
заходів були запроваджені обмеження, пов'язані з перетином лінії 
розмежування на сході (через наказ Головнокомандувача 

Об’єднаних сил) та через адміністративний кордон з Кримом (через Указ 291-Р Кабінету 
Міністрів України від 14 березня 2020 року). На період проведення карантинних заходів, 
реєстрація місця проживання визначає, хто може перетинати лінію розмежування та в якому 
напрямку: Особи, які мають реєстрацію проживання на тимчасово непідконтрольних урядом 
територіях (НПУТ) або в Криму, можуть відповідно в'їхати до НПУТ / Крим, а особи, які 
мають реєстрацію проживання на контрольованих урядом територіях (ПУТ) можуть в‘хати до 
ПУТ. Отже, людям дозволяється їздити додому, зареєстрованому в їхньому паспорті. 
Відповідно до нового регламенту, посвідчення ВПО не розглядаються як доказ 
проживання на ПУТ. 
 
Оскільки обмеження було оголошено менше ніж за 24 години до 
цього, вони серйозно вплинули на свободу пересування через 
лінію розмежування (лише невелика частка звичайної кількості 
мандрівників - див. фотографії, зроблені сьогодні у Станиці 
Луганській) та спричинили цілу низку ускладнень для осіб, які 
хотіли перетнути лінію розмежування. У перший день введення 
обмежень (16 березня) НУО, включаючи партнерів УВКБ ООН 
Проліска, Донбас SOS та Право на захист, отримали понад 450 
індивідуальних запитів (особисто через моніторів, присутніх на 
КПВВ та через гарячі лінії) щодо проблем із перетином. Серед 
таких проблем були озвучені: 

• ВПО, які подорожували на короткостроковий термін до НПУТ (наприклад, щоб 
перевірити їхнє майно) не змогли повернутися до введення карантинних заходів; 

• Студенти-ВПО, які мають реєстрацію проживання у своїх гуртожитках на ПУТ. 
Гуртожитки були закриті, а студентам не дозволяється повертатися додому до батьків 
на НПУТ; 

• мешканці НПУТ із хронічними захворюваннями; вони залежать від лікарських засобів, 
наявних лише на ПУТ; 

• особи, які мають ID картки, як посвідчення особи, але не мають документу для 
підтвердження реєстрації місця проживання (наприклад, на КПВВ «Майорське» немає 
машин для зчитування ID карток); 

• Фізичні особи без реєстрації місця проживання взагалі (багато власників ID картки з 
НПУТ не змогли отримати жодного документа, що підтверджує реєстрацію їхнього 
місця проживання); 

• Матері, які подорожували короткий час та розлучилися зі своїми неповнолітніми 
дітьми; 

• Жінки, які зареєструвались за місцем проживання на ПУТ, але фактично проживають 
в НПУТ, бо доглядають за літніми батьками; 

• Пари, які розлучились через те, що чоловік і дружина мають реєстрацію проживання в 
різних місцях (ПУТ та НПУТ); 
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• Пенсіонери, які приїхали для підтвердження особи / верифікації / інших справ, 
бажають повернутися додому, але не можуть підтвердити реєстрацію проживання в 
НПУТ. 

 
Приклади окремих історій 
 
Жінка зареєстрована 
на НПУТ Луганської 
області. Вона має 
посвідчення ВПО і 
живе в Києві. Вона 
поїхала на НПУТ, 
щоб відвідати свого 
новонародженого 
правнука. Зараз вона 
не може 
повернутися додому 
до Києва.  
 

Студентка, котра 
навчається у Києві 
та має лише 
студентське 
посвідчення. Її 
університет і 
гуртожиток 
потрапили під 
карантинні заходи. Їй 
не дозволили 
потрапити у 
Донецьк на 
самоізоляцію до 
батьків; тепер їй 
немає куди піти на 
самокарантин і в 
Києві. 

Літня жінка виїхала 
з Донецька до ПУТ, 
щоб отримати 
пенсію та 
зареєструватись у 
Запоріжжі (хоча 
вона насправді 
проживає у місті 
Донецьку), але 
повернутися 
додому їй 
відмовили. 

Літня жінка 
зареєстрована в 
Івано-Франківську 
(ПУТ), але насправді 
живе в місті Красний 
Луч (НПУТ). Поїхала 
до ПУТ купити ліки 
для свого 
паралізованого 
чоловіка і тепер не 
може повернутися 
додому. 

 

 
 
 
Допомога на КПВВ:  
На щастя, у багатьох із тих, хто не зміг перетнути, були члени родини та друзі в цьому 
районі, щоб їх розмістити. У багатьох випадках Проліска сприяла розміщенню або 
полегшувала їхнє перебування у наметах УВКБ ООН, якими оперує Державна служба з 
надзвичайних ситуацій. 
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