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Протягом місяця, перетин лінії розмежування можливо було
здійснити лише через два КПВВ. Це призвело до значного
зменшення кількості перетинів у порівнянні з періодом до
введення карантинних обмежень. Кількість перетинів
знизилася в жовтні у порівнянні з вереснем на ≈77 відсоткових
пунктів, у зв’язку з закриттям КПВВ «Станиця Луганська»:
≈20 000 та 86 000 перетинів відповідно.
З 30 вересня по 4 жовтня перетин людей був тимчасово
призупинено на КПВВ «Станиця Луганська» в Луганській області
через масштабні пожежі в околицях. Внаслідок пожежі на КПВВ
30 вересня та 1 жовтня були частково пошкоджені пункт
надання першої медичної допомоги, а також зони очікування
на КПВВ. Всі бенефіціари, які очікували перетину лінії
розмежування, були своєчасно евакуйовані.
13 жовтня штаб-квартира ООС оголосила, що вони тимчасово
закриють КПВВ «Станиця Луганська» в період з 16 по 31 жовтня
через дедалі стрімкіше поширення COVID-19 в Луганській
області. З моменту закриття КПВВ «Станиця Луганська» та до
кінця жовтня тільки близько 200 осіб отримали дозвіл від штабу
ООС на перетин лінії розмежування у бік ПУТ.
Наступного дня після закриття КППВ «Станиця Луганська»
зібралися люди, які прийшли перетнути лінію розмежування у
бік НПУТ: у багатьох випадках люди стверджували, що не були
проінформовані про закриття КПВВ. Деякі люди залишилися
ночувати на КПВВ, очікуючи можливості перетнути лінію
розмежування у бік НПУТ, бо вони не були забезпечені
житлом. Крім того, було багато людей похилого віку у віці
старше 80 років.
28 жовтня штаб-квартира ООС оголосила, що закриття КПВВ
«Станиця Луганська» триватиме до 15 листопада.
З 5 до 15 жовтня, 3 574 вразливих осіб похилого віку отримали
допомогу в транспортуванні на КПВВ «Станиця Луганська»
електромобілем від НУО «Проліска».

Більше статистичних даних можна знайти за посиланням: https://www.unhcr.org/ua/en/eecp-monitoring-2020
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13 жовтня 67-річний чоловік помер після того як
перетнув лінію розмежування на КПВВ «Станиця
Луганська». У нього погіршилося самопочуття ще під
час перетину, медики надали йому необхідну
допомогу і доставили його до Станично-Луганської
лікарні для подальшої госпіталізації. Але він помер у
приймальному відділені.
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Результати моніторингу не повинні бути безпосередньо
екстрапольовані на все населення.
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*(Н)ПУТ – (не-)підконтрольна уряду України територія; КПВВ – контрольний пункт в’їзду-виїзду; ООС – Операція об’єднаних сил; ДПСУ – Державна прикордонна служба України; НУО – неурядова організація;
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).

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ЧИННИКИ ЗАНЕПОКОЄННЯ ПІД ЧАС ПЕРЕТИНУ
ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ
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У жовтні, близько 600 осіб здійснили перетин лінії розмежування у бік ПУТ, та близько 1000
людей перетнули лінію розмежування у бік НПУТ в Донецькій області.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КІЛЬКОСТІ ПЕРЕТИНІВ НА ВСІХ
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Три з чотирьох КПВВ у Донецькій області залишаються закритими. КПВВ «Новотроїцьке»
єдине КПВВ в Донецькій області, де існує можливість перетину за здалегідь погодженими
списками осіб. Перетин триває щопонеділка та щоп’ятниці.
Умови перетину ті ж самі, що були у попередньому місяці: для того, щоб отримати
дозвіл на в’їзд чи виїзд до НПУТ, потрібно потрапити в певний список за складною
процедурою подання документів до надзвичайного штабу боротьби з поширенням
COVID-19 (НПУТ) електронною поштою або телеграм-каналом. 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.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
В період з 5 до 15 жовтня, загальна кількість людей, які здійснили перетин лінії
розмежування становила понад 8 000 осіб у напрямку ПУТ та понад 10 000 осіб у напрямку
НПУТ.
Станом на кінець жовтня, для перетину лінії розмежування у напрямку НПУТ, як тимчасовий
захід потрібно мати: реєстрацію за місцем проживання в Луганській області НПУТ, вагомі
гуманітарні підстави для перетину та дозвіл від штабу ООС. Таким чином, люди пишуть заяву
в штаб-квартиру ООС, додаючи документи, що ідентифікують та підтверджують гуманітарні
підстави для перетину лінії розмежування. Найбільш поширеними є два види
підтверджуючихдокументів: (1) свідоцтво про смерть родича і (2) довідка, видана медичним
закладом, що підтверджують необхідність медичного лікування.
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КІЛЬКІСТЬ ПЕРЕТИНІВ У ЖОВТНІ

Кількість перетинів лінії розмежування знизилася в жовтні в порівнянні з вереснем (≈
20 000 та 86 000) і залишається лише 1,61% відсотком від 1,3 мільйона перетинів в
жовтні 2019 року.
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Загальна статистика перетину та візуалізіція даних доступні на панелі управління УВКБ ООН,
інформація отримана від Державної прикордонної служби України. https://goo.gl/TZbU8c
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