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НАЙВАЖЛИВІШІ ПОДІЇ НА КПВВ

ВИПАДКИ ПЕРЕТИНУ

КПВВ продовжують працювати в обмеженому режимі у зв’язку з
карантином. Наразі, перетин через КПВВ вимагає спеціального
дозволу з обох сторін. Однак, навіть після отримання дозволу на
перетин лінії розмежування з одного боку, інша сторона може
не надати згоди. Працівники ДПСУ можуть дозволити перетин
лінії розмежування у термінових випадках і тільки за рішенням
штабу ООС. Тому люди вимушені були подавати заявки та чекати
рішення. Відомо про більш ніж 10 випадків, коли люди
отримували дозвіл на перетин КПВВ на стороні КУУТ, але були
вимушені повернутися, тому що їм не надали дозволу на
перетин на боці НКУУТ.

КПВВ «Станиця Луганська»
Більш ніж 120 осіб намагалися перетнути лінію розмежування на
КПВВ «Станиця Луганська». Проблема з людьми, які наприкінці
березня застрягли на КПВВ на декілька днів, була частково
вирішена 1 квітня. 27 із загальної кількості осіб отримали дозвіл на
перетин лінії розмежування в напрямку НКУУТ, у той час як 14 осіб
змогли пройти у бік КУУТ. Але протягом квітня кількість людей, що
очікують дозволу від Штабу ООС на перетин лінії розмежування,
продовжувала зростати кожного дня. На середину квітня кількість
вже складала більш ніж 60 осіб. 25 квітня 25 осіб з загальної
кількості отримали дозвіл на перетин у бік НКУУТ (проте троє були
вимушені повернутися, адже не отримали дозвіл від НКУУТ), та 20
осіб змогли повернутися до КУУТ.

Карантин, спрямований на припинення поширення COVID-19,
став пасткою для тисяч внутрішньо переміщених осіб та інших
громадян, які мають прописку на одному боці лінії
розмежування, але фактично проживають на іншому боці. До
закриття КПВВ тисячі людей похилого віку кожного дня
приїжджали на КУУТ задля отримання соціальних виплат. Тим
часом, жителі НКУУТ, які перебувають у карантині протягом
останніх 45 днів, не мають доступу до різних державних послуг
та власних коштів.

4 квітня було видано дозвіл на транспортування загиблого з НКУУТ
до КУУТ через КПВВ «Станиця Луганська».
КПВВ «Новотроїцьке»
11 та 12 квітня дозвіл на перетин з НКУУТ до КУУТ на КПВВ
«Новотроїцьке» отримали дві жінки задля проходження лікування.
КПВВ «Мар’їнка»

Протягом квітня було виявлено понад 200 осіб, які намагалися
перетнути лінію розмежування на п’яти КПВВ. У більшості
випадків, дозвіл не був наданий, навіть попри те, що частина
людей мала поважні причини для перетину. Зокрема, ПнЗ
спостерігав випадки, коли батьки були розлучені зі своїми
дітьми через різну реєстрацію за місцем проживання або коли
люди подорожували з метою медичного лікування або
відвідування похорону.

11 та 12 квітня дозвіл на перетин з НКУУТ до КУУТ на КПВВ «Мар’їнка»
отримали 2 онкохворі жінки.
25 квітня жінка, яка має прописку НКУУТ, отримала дозвіл на перетин
лінії розмежування на КПВВ «Мар’їнка» у бік КУУТ задля поховання
свого батька.

Літньому чоловікові з раком головного мозку, який
тимчасово перебував на лікуванні в Німеччині та має
прописку НКУУТ, відмовили в перетині лінії розмежування
на КПВВ «Мар’їнка» попри важку хворобу і необхідність
негайного повернення додому.

16 квітня на КПВВ «Майорське» відбувся обмін полоненими між
Українським урядом і НКУУТ. 20 осіб були повернуті на НКУУТ в
обмін на 14 осіб, повернутих на КУУТ; ще 4 людини відмовилися
повертатися на НКУУТ. Громадяни, що повернулися на КУУТ,
були поміщені на двотижневу самоізоляцію.

*(Н)КУУТ – (не-)контрольована урядом України територія;

КПВВ – контрольний пункт в’їзду-виїзду;

ООС – Операція об’єднаних сил ;

На КПВВ «Новотроїцьке» не вдалося перетинути лінію
розмежування чоловіку, якій вирушав додому на НКУУТ
після роботи за кордоном на похорон дружини попри
наявність свідоцтво про смерть.
ДПСУ – Державна прикордонна служба України;

УВКБ ООН та БФ «Право на захист» вдячні за щедру підтримку, надану донорами, включно з Європейською Комісією з питань гуманітарної допомоги та цивільного захисту (ECHO); Урядів Канади, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції,
Німеччини, Італії, Японії, Кореї, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки (PRM) а також кожною особою, яка жертвує кошти через інші приватні асоціації УВКБ
ООН, такі як «España con ACNUR» (Іспанія) та «UNO Flüchtlingshilfe» (Німеччина).

