ПЕРЕТИН ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ:
Листопад 2020

Більше статистичних даних можна знайти за посиланням: https://www.unhcr.org/ua/en/eecp-monitoring-2020
Штаб-квартира ООС напередодні оголосила, що з
10 листопада всі КПВВ відновлять свою роботу після
тимчасового призупинення у зв'язку із погіршенням
епідеміологічної ситуації, включно з новими КПВВ в
Луганській області: Щастя і Золоте. Однак,
внаслідок обмежень зі сторони НПУТ, КПВВ
«Новотроїцьке» в Донецькій області і КПВВ
«Станиця Луганська» в Луганській області
залишаються єдиними КПВВ, де можливий
перетин.

424
424 осіб було
опитано у листопаді1

ЧОЛОВІКИ
34%

10 листопада в Луганській області зі сторони ПУТ
одночасно відкрилися два КПВВ, які в тому числі,
розраховані на пропуск автомобілів. На КПВВ
«Щастя»
розташовані
центр
з
надання
адміністративних послуг, відділення поліції, аптека,
банк, пошта, кімната матері і дитини та різні
магазини. Стосовно змін на КПВВ «Золоте»: була
проведена реконструкція дороги між цим КПВВ і
Сєвєродонецьком.
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Результати моніторингу не повинні бути
безпосередньо екстрапольовані на все населення.
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Відсоток розраховується в межах кожної групи
(ПУТ/НПУТ або вікових групах)
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Протягом листопада, 5 508 вразливих осіб похилого
віку отримали допомогу в транспортуванні на КПВВ
«Станиця Луганська» електромобілем від НУО
«Проліска».
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На КПВВ «Золоте» та «Щастя» близько десяти осіб
намагалися перетнути лінію розмежування у бік
НПУТ. Однак всі люди, які намагалися перетнути
лінію розмежування у бік НПУТ, були повернуті з
боку НПУТ і повинні були встановити додаток «Дій
вдома», щоб пройти самоізоляцію.
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Відвідування родичів залишається основною
причиною перетину в обох напрямках.
Серед людей, які перетинають лінію
розмежування з боку НПУТ, переважають
пенсійні, соціальні виплати та зняття готівки.

В Луганській області, відкрилися два
КПВВ з боку ПУТ: Щастя та Золоте. На
КПВВ «Щастя» знаходиться центр з
надання адміністративних послуг,
банк, пошта тощо.
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*(Н)ПУТ – (не-)підконтрольна уряду України територія; КПВВ – контрольний пункт в’їзду-виїзду; ООС – Операція об’єднаних сил; 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).
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Особливості труднощів при установці програми "Дій вдома"
Установка програми зайняла більше півгодини
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Проблеми з мобільним інтернетом на КПВВ
Не надійшло SMS-повідомлення
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Потрібно було купити додаткову SIM-карту
Проблеми з PlayMarket
Невідповідна операційна система смартфону
Не вдалося встановити додаток без допомоги
Інше

Станом на початок листопада, перетин лінії розмежування в бік НПУТ був ще більш
обмежений, внаслідок поширення COVID-19. Перетин був можливий тільки на підставі
спеціального дозволу від штабу ООС для людей з реєстрацією за місцем проживання
на НПУТ Луганської області і які мають вагомі гуманітарні підстави для перетину. З 10
листопада штаб ООС видав наказ про скасування цих обмежень і відновлення роботи
КПВВ «Станиця Луганська». У листопаді, 13 981 осіб здійснили перетин лінії
розмежування у бік ПУТ, та 13 595 осіб у напрямку НПУТ.

КІЛЬКІСТЬ ПЕРЕТИНІВ У ЛИСТОПАДІ
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Проблеми з підключенням до інтернету на КПВВ

Люди, які здійснили перетин лінії розмежування у бік ПУТ в Донецькій області у разі,
якщо у них немає можливості встановити додаток «Дій вдома», можуть пройти
обсервацію в селище Гостре (Донецька область). Протягом листопада бенефіціари які
були опитані на КПВВ «Новотроїцьке» та які проходили обсервацію в селище Гостре,
не висловлювали жодних побоювань з приводу перебування у місці обсервації. Крім
того, у людей є можливість здати безкоштовний тест на COVID завдяки мобільної
бригаді із Селідово, яка приїзжає один раз на тиждень та збирає матеріали для тесту, і
якщо результат тесту негативний, вони можуть бути звільнені від обсервації.
В грудні планується відкриття центру з надання адміністративних послуг на КПВВ
«Новотроїцьке».

Чинники занепокоєння стосовно COVID-19 під час
перетину
Фізична відстань в черзі

У листопаді, близько 1 084 осіб здійснили перетин лінії розмежування у бік ПУТ, та 494
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 за здалегідь погодженими списками осіб. 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.

Завдяки відновленню повноцінної роботи КПВВ «Станиця Луганська» з 10
листопада, кількість перетинів лінії розмежування підвищилася на 35 процентних
пунктів у листопаді в порівнянні з жовтнем (29 184 та 21 373 відповідно), але
залишається лише 2,25% відсотком від 1,2 мільйона перетинів в листопаді 2019
року.
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Новотроїцьке

29 184

Станиця Луганська
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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

