
Sisenemine Donetski ja Luganski oblasti ATO tsooni (sõjategevuse piirkonda)  

 

Ukraina terrorismivastase operatsiooni (ATO) peakontoris tegutsev koordineerimiskeskus 

korraldab koordineerimisrühmade tegevust ja aitab infotelefonide abil suurendada 

elanikkonna teadlikkust. 

 

Ajutiste kontrollimeetmete kohaselt, mis kehtivad üksikisikute, sõidukite ja kaupade 

liikumisele üle Donetski ja Luganski oblasti ATO tsooni eralduspiiri, peavad nii Ukraina 

kodanikud kui ka välismaalased (ka kodakondsuseta isikud) valitsuse kontrolli alt väljas 

olevale territooriumile sisenemisel ja sealt lahkumisel esitama isikut tõendava dokumendi ja 

Ukraina valitsuse eriloa. 

Eriloa väljastavad välismaalaste ja kodakondsuseta isikute viibimiskoha järgsed Ukraina 

migratsiooniameti üksused. 

Eriloa taotlemiseks peab välismaalane või kodakondsuseta isik esitama järgmised 

dokumendid: 

- Taotlus 

- Pass 

- Ukrainas viibimise seaduslikku alust kinnitav dokument 

-  Koopia ukraina keelde tõlgitud isikuandmetega dokumendist 

- Okupeeritud aladele sisenemise eesmärki tõendav dokument 

- Ukrainas viibimise ajal piisavaid elatusvahendeid tõendav dokument 

-  Kolm fotot (3,5 cm x 4,5 cm).) 

 

Luba väljastatakse 10 päeva jooksul alates avalduse saamisest. Loa saab kätte eralduspiirile 

kõige lähemal asuvast kontrollpunktist või valitsuse kontrolli all oleval territooriumil asuvast 

rajooni politseijaoskonnast: Artemivski, Starobilski, Velõka Novosilka või Mariupoli rajooni 

jaoskonnast. Väljastatakse nii ühe kui ka mitme korra lubasid. Avaldusel tuleb nimetada reisi 

täpne marsruut ja ajavahemik, milleks luba  soovitakse. Ajutiste meetmete kohaselt võib 

lubasid väljastada järgnevatel juhtudel: lähisugulaste või pereliikmete külastamiseks, sh mõne 

pereliikme või sugulase surma korral, matmiskoha või isikliku vara juurde pääsemiseks ning 

Ukraina riiklike huvide kaitsmiseks või humanitaareesmärgil, et rahvusvahelised 

organisatsioonid saaksid täita diplomaatilisi või konsulaarülesandeid. 

 

Maanteetranspordi kontrollpunktid piirkonda sisenemiseks ja sealt lahkumiseks 
1) maanteekoridor Stahhanov–Zolote–Girske–Lõssõtšansk – kontrollpunkt Lõssõtšansk; 

2) maanteekoridor Gorlivka–Artemivsk – kontrollpunkt Zaitseve; 

3) maanteekoridor Donetsk–Kurahhove – kontrollpunktid Kurahhove ja Georgijivka; 

4) maanteekoridor Donetsk–Mariupol (läbi Volnovahha) – kontrollpunkt Bugass; 

5) maanteekoridor Novoazovsk–Krasnoarmiisk–Talakivka–Mariupol – kontrollpunkt 

Gnutove; 

6) maanteekoridor Stanõtsja Luganska – Štšastja – Novoaidar – kontrollpunkt Novoaidar. 

 

Raudteetranspordi kontrollpunktid piirkonda sisenemiseks ja sealt lahkumiseks 
1) liinil Rodakove – Krasnõi Lõman, Donetski raudtee, peatus Krasnõi Lõman 

(peale piirkonda sisenemise ja sealt lahkumise kontrollpunkti on piiriületuspunkt Nõrkove 

raudteejaamas); 

2) liinil Jasõnuvata – Krasnõi Lõman, Donetski raudtee, peatus Kostiantõnivka 

(peale piirkonda sisenemise ja sealt lahkumise kontrollpunkti on piiriületuspunkt Krõvõi 

Toretsi raudteejaamas); 

3) liinil Rodakove–Svitlanove–Lõssõtšansk, Donetski raudtee, peatus Pereizna; 



4) liinil Donetsk–Volnovahha, Donetski raudtee, peatus Volnovahha; 

5) marsruudil Debaltseve – Mõkõtivka – Maiorske – Artemivsk 2 – Krasnõi Lõman, 

piiriületuspunkt peatuses Artemivsk 2; 

6) marsruudil Rodakove – Lugansk – Kondraševska – Kondraševska-Nova – Gorodnii, 

piirkonda sisenemise ja sealt lahkumise kontrollpunkt peatuses Gorodnii. 

 

KONTAKTID 

Koordineerimiskeskus (Kramatorskis Donetski oblastis): 

(092) 318 0508, (067) 334 0795; kramatorsk@atc.ssu.gov.ua 

Siseministeeriumi koordineerimisrühm Starobilskis Luganski oblastis (Frunze tn 20, 

Starobilsk): (066) 092 3604, (096) 243 8402, (064 61) 24 708, (064 61) 20 250 – 

(kõnekeskus), starobelsk@atc.ssu.gov.ua 

Siseministeeriumi koordineerimisrühm Velõka Novosilkas (Puškina tn 30, Velõka 

Novosilka küla 85500, Donetski oblast): (097) 258 3847, (050) 848 6935, (063) 555 2675 

(nõuandeliin), velykanovosilka@atc.ssu.gov.ua 

 

Avalduste esitamine: 

- Velõka Novosilka, Gagarina tn 1; 

- Vugledar, 30-ritšja Peremogi tn 16a; 

- Kurahhove, Plehhanova tn 2. 

 

Siseministeeriumi koordineerimisrühm Artemivskis (Radianska tn 60, Artemivsk 84500, 

Donetski oblast): 

(067) 334 2404, (063) 375 8518, (099) 283 4537, (093) 894 7691, artemivsk@atc.ssu.gov.ua 

Avalduste esitamine: 60 Radianska tn 60, Artemivsk. 

 

Siseministeeriumi koordineerimisrühm Mariupolis (Georgijevska tn 63, Mariupol 87515, 

Donetski oblast): 

(0629) 222 199, (0629) 540 202, (097) 010 9425, (063) 169 3781 (nõuandeliin), 

mariupol@atc.ssu.gov.ua 

 

Avalduste esitamine: 
50-ritšja Žovtnja bulv 20a, Mariupol; 

Engelsa tn 35a, Mariupol; 

Tšeljuskintsevi tn 67a, Sartana küla, Mariupol; 

Gnutove kontrollpunkt. 

 

Terrorismivastase tegevuse peakorter: (044) 239 7012, atc@ssu.gov.ua 

Julgeolekuteenistuse infotelefon: 0800 501 482 

 

Ukraina maksuamet 

Kõnekeskus: 0800 501 007 (Ukrainas tavatelefonilt helistades tasuta). 

(044) 4541 613, 08.00–20.00 (v.a nädalavahetustel) Kiievi elanike jaoks. 

 

Ukraina maksuameti infoliin kaupade registreerimiseks: 0996 054 247, 0993 683 346. 

 

Puls-teenistus. Võtke ühendust telefonil (044) 2840 007, et anda teada maksu- või 

tolliametnike seadusevastasest tegevusest, tegevusetusest või korruptsioonikahtlustest nende 

suhtes. 
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https://kadakas.mfa.ee/owa/,DanaInfo=owa.int.mfa.ee,SSL+redir.aspx?SURL=yLxOPobwxuQRvy8s8ANtRG_fLogF88MkOCndEzHCu3RTcBA8NWPTCG0AYQBpAGwAdABvADoAdgBlAGwAeQBrAGEAbgBvAHYAbwBzAGkAbABrAGEAQABhAHQAYwAuAHMAcwB1AC4AZwBvAHYALgB1AGEAJQAyADAA&URL=mailto%3avelykanovosilka%40atc.ssu.gov.ua%2520
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https://kadakas.mfa.ee/owa/,DanaInfo=owa.int.mfa.ee,SSL+redir.aspx?SURL=UURoWF7DaAE4yz5dq9vXvJKvldNxT6BOjgOhJg_lFQxTcBA8NWPTCG0AYQBpAGwAdABvADoAbQBhAHIAaQB1AHAAbwBsAEAAYQB0AGMALgBzAHMAdQAuAGcAbwB2AC4AdQBhAA..&URL=mailto%3amariupol%40atc.ssu.gov.ua
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Ukraina kodanikud, välismaalased ja kodakondsuseta isikud, kes viibivad valitsuse kontrolli 

alt väljas oleval territooriumil, pääsevad tagasi lähima kontrollpunkti kaudu, mis on 

mõeldud isikute või kaupade liikumiseks. 

Ajutiste meetmete täispikk versioon on saadaval siin http://www.ssu.gov.ua/ua/pages/32 

(ukraina keeles). 
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