ПЕРЕТИН ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ:
ЛИПЕНЬ 2020

НАЙВАЖЛИВІШІ ПОДІЇ НА КПВВ:
Станом на кінець липня три з чотирьох КПВВ у Донецькій області залишаються закритими. КПВВ
«Новотроїцьке» відновлює роботу у деяких випадках: у липні за заздалегідь погодженими
списками осіб, яким дозволений перетин, було сім так званих «коридорів»:
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Загальна кількість людей, які здійснили перетин лінії розмежування в Донецькій області,
становила 1 194 осіб у напрямку ПУТ та 1 017 у напрямку НПУТ. Для того щоб отримати дозвіл на
в’їзд або виїзд до НПУТ, потрібно потрапити в певний список зі складною процедурою подання
документів. Крім того, за словами людей, яким вдалося здійснити перетин з боку НПУТ до ПУТ,
вони були зобов'язані підписати документ на КПВВ (НПУТ) про неповернення на НПУТ до
закінчення там карантину.
Водночас, загальна кількість людей, які здійснили перетин лінії розмежування в липні на КПВВ
«Станиця Луганська» в Луганській області, становила 12 560 осіб у напрямку ПУТ та 10 274 – у
напрямку НПУТ, адже на цьому КПВВ правила перетину лінії розмежування дещо менш ускладнені.
Протягом липня де-факто влада НПУТ Луганської області дозволяла в'їзд за наявності прописки
НПУТ в Луганській області. Ті люди, які не мають підтвердження прописки, потребують або дозволу
на в'їзд від де-факто влади, або будь-якого документу на підтвердження їхнього постійного місця
проживання на НПУТ в Луганській області. Так, з 23 липня щодня майже 10 осіб залишалися на ніч
під навісом в нейтральній зоні: де-факто влада не дозволила їм повернутися додому на НПУТ через
те, що вони не мали підтвердження своєї прописки. Пізніше деяким з них вдалося надати платіжні
квитанції з ЖЕКу, які підтверджували їхнє місце проживання на НПУТ.
Можливість складання ЗНО залишається проблемою для дітей, які проживають на НПУТ, через
складну процедуру перетину лінії розмежування. Закон, прийнятий 3 липня, спрямований на
поліпшення ситуації: діти з НПУТ зможуть вступати в усі українські ВНЗ без проходження ЗНО. Так, з
17 липня на КПВВ «Станиця Луганська» понад 40 дітей перетнули лінію розмежування для вступу
до ВНЗ за освітніми програмами «Донбас – Україна» і «Крим – Україна» та протягом усього липня
близько 200 дітей здійснили перетин для проходження ЗНО.
У червні були поновлені транспортні послуги електромобіля від НУО «Проліска». Протягом липня
12 715 вразливих осіб похилого віку отримали підтримку в транспортуванні на КПВВ «Станиця
Луганська».
*(Н)ПУТ – (не-)підконтрольна уряду України територія;

КПВВ – контрольний пункт в’їзду-виїзду;

14 липня на КПВВ «Станиця
Луганська» від тромбоемболії
легеневої артерії помер 62-річний
чоловік. Представники швидкої
допомоги, НУО та ДСНС проводили
реанімаційні заходи, але врятувати
його не вдалося.

7 липня де-факто влада НПУТ передала на КПВВ
«Новотроїцьке» (ПУТ) список осіб, які отримали
дозвіл на перетин лінії розмежування у бік НПУТ.
Людям дозволили перетнути лінію розмежування з
боку ПУТ, але попередили, що тих, кого немає в
списку, не пропустять на стороні НПУТ. Відтак, 83
особи, яких не було в списку, застрягли на «0»
блокпості. Військові та поліцейські з боку НПУТ
розігнали цих людей – 15 осіб зазнали жорсткого
поводження. Пізніше 37 осіб повернулися до ПУТ,
інші 46 людей ще деякий час перебували на «0»
блокпості НПУТ.

Люди стикнулися з труднощами щодо процедури
перетину лінії розмежування через проблеми з додатком
«Дій вдома». Іноді його активували на НПУТ, і
самоізоляція вже почалася або була порушена.
Смартфони, з операційною системою ранішою ніж
Android 4.4, не підтримували цей додаток. На КПВВ
«Новотроїцьке» користувачі Київстар стикалися з частим
відключенням мережі та не могли отримати SMS з
паролем. Дехто не міг отримати SMS з паролем попри
хорошу якість мобільного сигналу. Щонайменше 800
осіб отримали допомогу від моніторів БФ «Право на
захист» у розв’язанні проблем зі встановленням «Дій
вдома».
Люди, які здійснили перетин лінії розмежування у бік ПУТ
в Донецькій області у разі, якщо у них немає можливості
встановити додаток «Дій вдома», можуть пройти
обсервацію в селище Гостре Донецької області. Ситуація
на КПВВ «Станиця Луганська» дещо інша: раніше людей
відправляли на обсервацію в довколишні населені
пункти (Станиця Луганська, Петропавлівка тощо), але
наразі там немає вільних місць. Тож, якщо людина
немає можливості встановити додаток, вона змушена
повертатися на НПУТ.
Люди, які чекали на дозвіл на перетин лінії
розмежування у бік НПУТ, тимчасово проживали в
Микільському
монастирі
в
Донецької
області
(Волноваський район). 29 липня їх виселили з
монастиря. Близько 20 осіб залишилися ночувати 30-31
липня в наметах ДСНС на КПВВ «Новотроїцьке» та були
забезпечені харчуванням від НУО. Люди не висловили
бажання направляти запит до Волноваської РДА про
надання тимчасового житла.

НУО – неурядова організація;

ДСНС — Державна служба надзвичайних ситуацій;

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).

