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УКРАЇНА Реагування на COVID-19

На КПВВ у Станиці Луганській
працівники місцевого відділення
Ощадбанку нанесли розмітку
біля банкомату для дотримання
соціальної
дистанції.
Фото:
УВКБ ООН.

Багато людей зібралося на КПВВ
«Мар’їнка» в очікуванні перетину на
НПУТ. Також спостерігалися довгі
черги автомобілів. Фото: R2P.

Великий натовп зібрався на КПВВ у
Станиці Луганській в очікуванні перетину.
НУО-партнер УВКБ ООН R2P зауважив, що
соціальна дистанція не дотримувалася.
Фото: R2P.

Ситуація на контрольних пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ) на сході України
▪

▪

▪

Вступ: Вранці 10 червня Департамент ООН з питань охорони та безпеки в Україні повідомив, що незважаючи
на оголошення ООС про часткове відновлення роботи КПВВ у Мар’їнці та Станиці Луганській (між 11.00 та
14.00 лише для певних категорій осіб, які мають соціально-гуманітарні підстави, і студентів, які бажають
скласти іспити для вступу в університети), де-факто організації у Донецьку та Луганську заявили, що КПВВ
залишаться закритими, посилаючись на запобіжні заходи, пов'язані із профілактикою COVID-19. Водночас,
очікуючи, що КПВВ відкриються, за добу там зібралися великі черги автомобілів, у яких люди ночували, як на
стороні ПУТ, так і на НПУТ.
КПВВ Станиця Луганська: 10 червня близько 11:00, 35 осіб вже чекали дозволу на перетин цього
пішохідного КПВВ. Протягом цього часу знепритомнів чоловік у віці 57 років. Приблизно об 11:12, шість осіб
перейшли лінію розмежування у напрямку НПУТ; проте, вони повернулися до ПУТ на КПВВ близько 12:00.
Вони чекали дозволу де-факто організацій НПУТ Луганської області, але він так і не надійшов. Між 11:00 та
14:00 кількість людей, які чекали на дозвіл перетину на НПУТ, збільшилася до приблизно 100 осіб. Однак дефакто організації дозволили перемістити тільки труну із померлою особою. Протягом усього дня на місцях
були присутні представники урядових установ, таких як Державна прикордонна служба (ДПС), поліція,
цивільно-військова координація, Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС), Служба безпеки України
(СБУ). Тим не менш, присутні не дотримувалися соціальної дистанції. Крім того, українська влада оголосила,
що було встановлено інтернет-роутери, щоб люди могли завантажити спеціальний додаток для контролю
самоізоляції. Проте УВКБ ООН не може підтвердити, що необхідне обладнання вже працює.
КПВВ Мар’їнка: Починаючи з 9 червня, приблизно 100 машин і осіб уже чекали на перетин. Вранці 10 червня
УВКБ ООН отримало повідомлення від цивільної особи, яка повідомила на гарячу лінію НУО-партнера
«Право на захист», що де-факто організації на КПВВ зі сторони НПУТ сповістили, що через збій роботи бази
даних на ПУТ перетин не буде можливим. Через спеку жінка, яка чекала на перетин, знепритомніла та
отримала допомогу від НУО «Première Urgence Internationale». Перший транспортний засіб спробував
перетнути КПВВ близько 10:50, але і йому не дозволили в’їхати на НПУТ Донецької області і він повернувся
через 40 хвилин. Пізніше чотири особи намагалися перетнути лінію розмежування, але також не змогли цього
зробити (до часу складання цього звіту). 11 червня приблизно 20 автомобілів чекали на ПУТ, але не змогли
перетнути КПВВ. Аналогічно до ситуації на КПВВ у Станиці Луганськії, у Мар’їнці були присутні представники
влади. НУО-партнер УВКБ ООН «Право на захист» повідомив про деякі приготування до відкриття усіх КПВВ,
але не помітив роботи жодних нових сервісів WI-FI / Інтернет. Працівників «Право на захист» повідомили, що
у випадку, якщо особи, котрі перетинають лінію розмежування, не мають доступу до Інтернету, щоб
завантажити необхідний додаток, вони повинні підписати декларацію в присутності ДПСУ, працівників
української поліції та медичної служби, де підтверджують адресу, де вона / він буде самоізолюватися. Якщо
особа не має чіткого місця для самоізоляції, їй запропонують зробити це у Волноваській районнії лікарні (якій
УВКБ ООН надало непродовольчі товари, включаючи матраци).

УВКБ ООН Україна, 11 червня 2020

