УКРАЇНА

КОНТРОЛЬНІ ПУНКТИ: огляд за серпень 2020 року
У серпні кількість перетинів «лінії розмежування» цивільними особами через контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) більш ніж подвоїлася у порівнянні з
липнем (майже 84 000 перетинів проти 38 000), але склала лише 7 % від кількості перетинів у серпні 2019 року — 1,3 мільйона. Більшість перетинів
зареєстрована через КПВВ «Станиця Луганська», єдиний контрольний пункт у Луганській області. Наразі ведеться підготовка до відкриття ще двох пунктів
перетину в Луганській області — в Золотому та Щасті, які орієнтовно розпочнуть роботу у листопаді 2020 року.
ОПЕРАТИВНІ ЗМІНИ

МАПА КОНТРОЛЬНИХ ПУНКТІВ В'ЇЗДУ-ВИЇЗДУ (КПВВ)

У зв'язку з різким збільшенням випадків захворювання на COVID-19 у постраждалих
унаслідок конфлікту районах командування операції Об'єднаних сил (ООС) продовжило
обмеження на в'їзд цивільного населення в Донецьку та Луганську області із сусідніх
областей - Харківської, Дніпропетровської та Запорізької - з 1 вересня. Такі обмеження не

≈ 84 тис.

РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ

Київ

стосуються постачальників основних послуг, зокрема перевізників продуктів харчування,
медичних працівників, акредитованих представників засобів масової інформації, а також
співробітників міжнародних та гуманітарних організацій. Уперше такі обмеження було
запроваджено на початку пандемії COVID-19 у березні.

Перетини цивільними особами
в серпні 2020 р.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ПУТ

≈ 300

«Станиця
Луганська»
(міст)

«Ощадбанк», державна банківська установа, яка забезпечує пенсійні виплати,
продовжив дію банківських карток, термін яких закінчився, до 1 жовтня. Для

пенсіонерів із не підконтрольної Уряду території (НПУТ) ці банківські картки також є
пенсійним посвідченням для отримання пенсійних виплат на підконтрольній Уряду території
(ПУТ). У зв'язку з обмеженнями пересування через «лінію розмежування» більшість
пенсіонерів із НПУТ не змогли отримати перевипущені картки. Поки що незрозуміло, чи
зможуть пенсіонери отримувати пенсії, не маючи діючих карток, після зазначеної дати. Як
повідомляється, принаймні 200 000 нових банківських карток вже було автоматично
перевипущено, але вони ще залишаються у відділеннях банку.
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«Майорське»

Перетини транспортними
засобами в серпні 2020 р.
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Донецьк
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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
НПУТ

Donetsk

4%
�Лінія розмежування»
станом на серпень 2018 р.

У серпні на НПУТ було направлено два гуманітарних конвої ООН.¹ 6 августа конвой

доставил 6 тонн непродовольственных товаров, в том числе ёмкости для воды и другие
хозяйственные товары, на НППТ Донецкой области через КПВВ «Новотроицкое». 13 августа
через КПВВ «Станица Луганская» было доставлено около 25 тонн товаров для оказания
помощи в области водоснабжения, санитарии и гигиены.

Закритий КПВВ
Відкритий КПВВ в обох
напрямках

«Гнутове»

!

Відкритий КПВВ з боку
ПУТ

Азовське
море

Перетини
цив.
особами
в серпні
2020 р.

Станиця Луганська
Новотроїцьке
Мар'їнка

96%

Постійне представництво Російської Федерації при ООН повідомило Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГС)
про направлення конвою в Донецьку та Луганську області (НПУТ) 27 серпня, як повідомляється, із лікарськими засобами та
товарами медичного призначення. УКГС сповіщає вищезазначене на підставі повідомлення до нью-йоркського офісу, але
немає можливості перевірити цю інформацію.
1

ПЕРЕТИНИ КПВВ ЦИВІЛЬНИМ НАСЕЛЕННЯМ

ЩОМІСЯЧНА ДИНАМІКА ПЕРЕТИНІВ (січ. - серп.)

із ПУТ на НПУТ із НПУТ на ПУТ

КПВВ

1 200 000
кількість перетинів у 2019 році

900 000

кількість перетинів у 2020 році
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СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА

МАР'ЇНКА
ГНУТОВЕ

ЗАГАЛОМ

Межі та назви, а також позначення, які використовуються на цій мапі, не означають офіційного схвалення або визнання Організацією Об'єднаних Націй.
Дата створення: 17 вересня 2020 р. Джерела: УКГС, БФ «Право на захист», ДПСУ, гуманітарні партнери Зворотний зв’язок: ochaukraine@un.org www.unocha.org
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ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ПЕРЕТИНУ
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Возз'єднання родини
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