
 

   ПЕРЕТИН ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ:   
Грудень 2020  

Протягом місяця, перетин лінії розмежування 
можливо було здійснити лише через два КПВВ: 
Новотроїцьке в Донецькій області та Станиця 
Луганська в Луганській області. Це призводить до 
зменшення кількості перетинів у порівнянні з 
періодом до введення карантинних обмежень.  

Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову від 25 
листопада № 1161 з метою правового 
врегулювання порядку пропуску осіб через 
тимчасові закриті КПВВ за наявності підстав 
гуманітарного характеру. Такими підставами 
визнано: 

− Повернення до місця проживання; 
− Возз’єднання сім’ї; 
− Важка хвороба;  
− Смерть близьких родичів;  
− Необхідність забезпечення лікарськими 

засобами або проходження лікування; 
− Виїзд з НПУТ на постійне чи тимчасове 

проживання в іншій державі; 
− Перетин КПВВ дитиною у супроводі 

одного з батьків; 
− Перетин КПВВ з метою відвідування 

закладу освіти для навчання; 
− Необхідність забезпечення захисту 

національних інтересів або у зв’язку з 
виконанням міжнародних зобов’язань 
іноземними дипломатами; 

− Прийняття спадщини. 

Не було помічено  жодних змін у процесі перетину 

лінії розмежування після опублікування постанови. 

Протягом грудня, 8 222 вразливих осіб похилого віку 

отримали допомогу в транспортуванні на КПВВ 

«Станиця Луганська» електромобілем від НУО 

«Проліска». 

 
1
Результати моніторингу не повинні бути 

безпосередньо екстрапольовані на все населення. 

 

*(Н)ПУТ – (не-)підконтрольна уряду України територія;   КПВВ – контрольний пункт в’їзду-виїзду;   НУО – неурядова організація;   ООС – Операція об’єднаних сил; 

 

 

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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осіб було опитано у 
грудні1 

16 грудня на КПВВ 
«Новотроїцьке» відкрился 
модульний сервісний центр з 
надання адміністративних 
послуг . 

МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 
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ПУТ НПУТ 

Лінія розмежування  
 

Більше статистичних даних можна знайти за посиланням: https://www.unhcr.org/ua/en/eecp-monitoring-2020 
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2% респондентів стверджували, що поперемінно проживають то на ПУТ, то на НПУТ 

0-20 км.  >20 км.  Немає відповіді  
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Відсоток розраховується в межах кожної групи 

(ПУТ/НПУТ або вікових групах) 
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ПУТ НПУТ Всі респонденти

З введенням спрощеної процедури перетину лінії 
розмежування з 10 листопада на КПВВ «Станиця 
Луганська» потік людей, що перетинають КПВВ 
щомісяця, збільшився на 38 відсотків грудні в 
порівнянні з листопадом. Це призвело до черг в 
першій половині дня. 

https://www.unhcr.org/ua/en/eecp-monitoring-2020


  

ЧИННИКИ ЗАНЕПОКОЄННЯ ПІД ЧАС ПЕРЕТИНУ  

 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 

 
У грудні, близько 443 осіб здійснили перетин лінії розмежування у бік ПУТ, та 

близько 893  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.  

16 грудня на КПВВ «Новотроїцьке» в Донецькій області відкрився модульний 

сервісний центр з надання адміністративних послуг з банкоматами Ощадбанку, 

відділенням "Нової Пошти", дитячою кімнатою, аптекою, магазином і 

фельдшерським пунктом. 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ  

 
В грудні, на КПВВ «Станиця Луганська» понад 21 000 осіб здійснили перетин лінії 

розмежування у бік ПУТ, та понад 25 000 осіб у напрямку НПУТ. Протягом усього 

грудня КПВВ працював без перешкод. 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. 

Нещасний випадок на КПВВ: 15 грудня, в результаті стовпотворіння на КПВВ 

«Станиця Луганська», жінка 1950 року народження що перетинала лінію 

розмежування була збита натовпом. В результаті вона сильно підвернула ногу 

та була доставлена в лікарню. 

КІЛЬКІСТЬ ПЕРЕТИНІВ У ГРУДНІ
3
 

 Завдяки відновленню повноцінної роботи КПВВ «Станиця Луганська»  

загальна кількість перетинів лінії розмежування підвищилася на 37 відсотків 

у грудні в порівнянні з листопадом (47 336 та 29 184 відповідно), але 

залишається лише 3,96 відсотків від 1,2 мільйона перетинів в грудні 2019 

року.  
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3
 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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COVID-19 СПЕЦИФІЧНІ ТРУДНОЩІ ТА ЗАНЕПОКОЄННЯ  
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Так Ні Немає відповіді 


