УКРАЇНА

КОНТРОЛЬНІ ПУНКТИ: огляд за вересень 2020 року
Упродовж вересня 2020 року було зареєстровано 86 000 перетинів «лінії розмежування», що на 93 % менше, як порівняти з 1,2 мільйона перетинів у вересні
2019 року. У вересні 2020 р. кількість перетинів залишилася на рівні серпня, коли повідомлялося в середньому про 20 000 перетинів в обох напрямках
щотижня. Через контрольний пункт в'їзду-виїзду (КППВ) «Станиця Луганська», єдиний діючий пункт перетину в Луганській області, було здійснено понад 95 %
всіх індивідуальних перетинів.
ОПЕРАТИВНІ ЗМІНИ

МАПА КОНТРОЛЬНИХ ПУНКТІВ В'ЇЗДУ-ВИЇЗДУ (КПВВ)

10 вересня було організовано перший гуманітарний конвой ООН на не підконтрольні Уряду території
(НПУТ) Луганської області через Донецьку область (НПУТ) із початку пандемії COVID-19 - Попри
успішне проходження конвою, організація такого транзиту залишається складною. Так, другий конвой,
який мав бути відправлений через Донецьку область (НПУТ) 17 вересня, не отримав ухвалення на НПУТ.
Доставка гуманітарної допомоги вручну через КПВВ «Станиця Луганська» неможлива для
великогабаритних гуманітарних вантажів, таких як будівельні матеріали.
На роботу КПВВ «Станиця Луганська» також вплинули лісові пожежі, які виникли на підконтрольних
Уряду територіях (ПУТ) Луганської області наприкінці вересня. Внаслідок пожежі, яка дісталася КПВВ,
було пошкоджено важливу інфраструктуру, зокрема місця для обігріву та охолодження. Контрольний
пункт змушений був припинити роботу на чотири дні. КПВВ відкрився 5 жовтня.
З кінця вересня на НПУТ Луганської області було запроваджено нові вимоги: кількість перетинів «лінії
розмежування» для людей, які мають місце постійної реєстрації на НПУТ Луганської області, було
обмеженого до одного разу на місяць. Ймовірно, це обмеження запроваджено у зв'язку зі ростом
захворюваності на COVID-19 в області. Поки що незрозуміло, чи стосуватимуться нові вимоги
співробітників гуманітарних організацій. Для людей, які мають постійне місце проживання на ПУТ
Луганської області, можливість перетину «лінії розмежування» все ще залежить від включення до
попередньо узгоджених списків на перетин на підставі потреб гуманітарного характеру. На НПУТ
Луганської області також було посилено вимоги до переміщення товарів та особистих речей через
«лінію розмежування» (які набули чинності 3 жовтня), аналогічно вимогам, які застосовуються Урядом
України. Обмеження обсягу та видів товарів, які можна переміщати через «лінію розмежування», мають
суттєвий негативний вплив на людей.
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Межі та назви, а також позначення, які використовуються на цій мапі, не означають офіційного схвалення або визнання Організацією Об'єднаних Націй.
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На НПУТ Донецької області було послаблено вимоги щодо обов'язкової обсервації для людей, які
в’їжджають із ПУТ. Люди, які в'їжджають на НПУТ Донецької області, наразі мають можливість
придбати експрес-тест на COVID-19 на КПВВ та — у випадку негативного результату — надати згоду на
проходження самоізоляції за місцем проживання. Раніше єдиним варіантом було проходження
двотижневої обсервації у призначеному закладі.
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