ПЕРЕТИН ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ:
Лютий 2021

Більше статистичних даних можна знайти за посиланням: https://www.unhcr.org/ua/en/eecp-monitoring-2021

Протягом місяця, перетин лінії розмежування можливо
було здійснити лише через два КПВВ: «Новотроїцьке» в
Донецькій області та «Станиця Луганська» в Луганській.
Це призвело до зменшення кількості перетинів у
порівнянні з періодом до введення карантинних
обмежень.
Загальна
кількість
перетинів
лінії
розмежування збільшилась на 31 відсотків у лютому в
порівнянні з січнем: 39 497 та 27 480 відповідно.

ЧОЛОВІКИ
40%

Протягом лютого, 4 483 вразливих осіб похилого віку
отримали допомогу в транспортуванні на КПВВ «Станиця
Луганська» електромобілем від НУО «Проліска».
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87% (518) людей, які
перетнули
лінію
розмежування, здали
безплатний експрес-тест
на COVID-19 в КПВВ
«Новотроїцьке»
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Дані на графіках ґрунтуються на результатах опитування

Результати моніторингу не повинні бути безпосередньо екстрапольовані на все населення.

*(Н)ПУТ – (не-)підконтрольна уряду
України територія
.

3%
(17)
людей
відправили
на
обсервацію на КПВВ
«Новотроїцьке»

НАЙПОШИРЕНІШІ ПРИЧИНИ ПЕРЕТИНУ2

За віковими
групами

Допомога моніторів ПнЗ: ПнЗ допомогли надати 120
запитів задля прискореної процедури перетину лінії
розмежування від жителів ПУТ. Крім того, ПнЗ надав
допомогу приблизно 800 людям в установці додатку
“Вдома".
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Станом на кінець лютого КПВВ «Станиця Луганська» в
Луганській області не був забезпечений експрес-тестами
на COVID-19, попри вказівки уряду. Тож, ПЛР-тестування
на COVID-19 залишається єдиним доступним на цьому
КПВВ. Його можна було проводити тільки власним
коштом в трьох приватних лабораторіях, розташованих
на КПВВ. Тим часом на КПВВ «Новотроїцьке» в Донецькій
області 518 (87%) осіб здали експрес-тест на COVID-19.
Відвідування родичів залишається головною причиною
для перетину в обох напрямках, зокрема для людей, що
прямують до ПУТ. Респонденти з НПУТ перетинали лінію
розмежування також задля зняття готівки, розв’язання
питань з пенсією або соціальними виплатами та питань з
документацією. Утім, у лютому 2020 року відвідування
родичів було лише третьою з найпоширеніших причин
задля виїзду до ПУТ, після розв'язання проблем з
пенсією або соціальними виплатами та зняття готівки.

60+
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Безплатний експрестест на COVID-19 досі
не доступний на
КПВВ
«Станиця
Луганська»

623 осіб було
опитано
1
у лютому

ЖІНКИ
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КПВВ – контрольний пункт в’їзду-виїзду

2

Відсоток розраховується в межах кожної групи (ПУТ/НПУТ або вікових групах).

НУО – неурядова організація

ПЛР - Полімеразна ланцюгова реакція

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).
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COVID-19 СПЕЦИФІЧНІ ТРУДНОЩІ ТА ЗАНЕПОКОЄННЯ
Дані, представлені на цих графіках, відносяться до попереднього досвіду респондента перетину лінії
розмежування.

Види обов'язкової ізоляції після перетину з
НПУТ на ПУТ
"Вдома" + здача тесту
на КПВВ

Види ізоляції після перетину з ПУТ на НПУТ
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"Вдома" + не здавав
тест на КПВВ
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я
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Обсервація
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Не проходив ізоляцію
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Не пам'ятаю

Обсервація

0%

Інше

У лютому, близько 595 осіб здійснили перетин лінії розмежування у бік ПУТ, та
близько 668 людей перетнули лінію розмежування у бік НПУТ в Донецькій області
через КПВВ «Новотроїцьке». КПВВ «Новотроїцьке» залишається єдиним КПВВ в
Донецькій області, де існує можливість перетину. Перетин відбувається
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.
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У лютому, на КПВВ «Станиця Луганська» близько 19 000 осіб здійснили
перетин лінії розмежування у бік ПУТ, та близько 19 000 осіб у напрямку
НПУТ. Оскільки задля в’їзду у напрямку НПУТ де-факто влада вимагає
прописки на НПУТ, для того, щоб люди не застрягли в сірій зоні, ДПСУ
перевіряли місце реєстрації людей що перетинали у напрямку НПУТ.

COVID-19 СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Дуже невеликий відсоток респондентів висловив стурбованість з приводу
ризиків, пов'язаних з COVID-19. Це можна пояснити невеликою кількістю
людей, які щодня перетинають КПВВ, і відсутністю довгих черг.
Проблеми, про які повідомили респонденти, стосувалися переважно
занепокоєння стосовно можливих проблем з перепусткою. Більшість людей,
які підтвердили свою стурбованість при перетині КПВВ, згадали можливі
проблеми з перепусткою в якості основної причини своєї занепокоєності.
Відсоток людей, стурбованих питаннями дозволу під час перетину лінії
розмежування був значно вищим серед респондентів на КПВВ «Новотроїцьке»
(31 відсоток), де умови перетину лінії розмежування дуже обмежувальні у
порівнянні з КПВВ «Станиця Луганська» (10 відсотків).

КІЛЬКІСТЬ ПЕРЕТИНІВ У ЛЮТОМУ
Види труднощів при установці додатку "Вдома"*
Неможливо встановити без
сторонньої допомоги

62%

Wi-Fi на КПВВ

47%

53%

Установка зайняла більше
півгодини
Не надійшло SMS-повідомлення

Загальна кількість перетинів у лютому 2021 року залишається лише
4 відсотками від загальної кількості перетинів у лютому 2020 року.
3%

30%

Мобільний інтернет на КПВВ
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15%
10%

ЗАГАЛЬНА
КІЛЬКІСТЬ
ПЕРЕТИНІВ

5%

39,497

Новотроїцьке

Ст. Луганська
97%

Невідповідна система смартфону

3%

*Респонденти могли вказати декілька варіантів
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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

