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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           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). 

711  осіб було опитано в 
березні
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. Серед них: 60

відсотків  становили 
жінки та 40 відсотків 
чоловіки 

ПнЗ допомогли надати 
207 запитів задля 
прискореної процедури 
перетину та допомогли 
близько 1200 людям у 
встановленні додатку 
«Вдома» 

НАЙПОШИРЕНІШІ ПРИЧИНИ ПЕРЕТИНУ* 

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

*Респонденти могли вказати декілька варіантів

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. У порівняні з лютим, загальна кількість 
перетинів лінії розмежування збільшилась на 37 
відсотків: 52 823 та 33 000 відповідно. 

18 березня на КПВВ «Станиця Луганська»  нарешті були 
запроваджені безоплатні експрес-тести на COVID-19 та 
встановлено Державний лабораторний пункт. Великий 
потік людей перевищував наявні можливості, що 
призводило до великих черг. Тому багато людей 
надавали перевагу платним ПЛР-тестам в будь-який з 
п'яти приватних лабораторій. 

В Луганській області все ще були відсутні місця для 
обсервації. Тим часом в Донецькій області 40 людей 
були відправлені на обсервацію в березні, у яких була 
невідповідна модель телефону, або його взагалі не 
було. В  Донецької області 771 (87 відсотків) людей, які 
перетнули лінію розмежування на КПВВ «Новотроїцьке» 
здали експрес-тест на COVID-19 та 754 людей (один 
відсоток) на КПВВ «Станиця Луганська».  

Завдяки відділу адвокації ПнЗ 22 березня до Постанови 
№1236 щодо протидії COVID-19 були внесені поправки, 
які значно полегшили процедуру перетину для 
іноземців. Тому, тим з них, хто має постійне місце 
проживання в Україні, поліс страхування при перетині 
лінії розмежування до ПУТ не потрібен.  

Протягом березня 3 657 вразливих осіб похилого віку 
отримали допомогу в транспортуванні на КПВВ 
«Станиця Луганська» електромобілем від НУО 
«Проліска». ВІДСОТОК РОЗРАХОВУЄТЬСЯ В МЕЖАХ КОЖНОЇ ГРУПИ (ПУТ/НПУТ) АБО ВІКОВИХ ГРУПАХ 
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81 відсотків (771) людей, які 
перетнули лінію 
розмежування, здали 
безплатний експрес-тест на 
COVID-19 на КПВВ 
«Новотроїцьке» та 1 
відсоток (754) на КПВВ 
Станиця Луганська 
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Експрес-тести на COVID-19 
нарешті стали доступні на 
КПВВ «Станиця 
Луганська»  

Відвідування родичів 
головна причина для 
перетину. Респонденти 
з НПУТ також зазначали 
банківські послуги, 
пенсії або соціальні 
виплати 

Можливі проблеми з 
перепусткою були 
основним приводом 
занепокоєння 

https://www.unhcr.org/ua/en/eecp-monitoring-2021


ЧИННИКИ ЗАНЕПОКОЄННЯ ПІД ЧАС ПЕРЕТИНУ*

*

СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

Більшість людей, що висловили стурбованість щодо перетину лінії 

розмежування, обрали можливі проблеми з перепусткою як основну 

причину свого занепокоєння. Це дає розуміння того, що умови перетину 

залишаються серйозно обмеженими в результаті COVID-19, особливо на 

КПВВ «Новотроїцьке», через складну процедуру. Враховуючи малу 

кількість щоденних перетинів, фізична відстань і довгі черги очікування 

не входили в число пріоритетних причин стурбованості. 

Відвідування родичів продовжило бути головною причиною для перетину 

з жовтня 2020 року (див. графік на стор. 1).  Доступ до банківських послуг 

та адміністративних/соціальних послуг (включаючи пенсійні фонди) 

залишався ще однією важливою причиною серед жителів НПУТ для 

візиту ПУТ, як і до введення обмежень, пов’язаних з COVID-19.  До цього, 

перевірка майна була однією з основних причин прямування до НПУТ 

для жителів ПУТ. Однак, відповідно до чинного законодавства, наразі 

відвідування об'єкта нерухомості не входить в число гуманітарних 

обставин перетину.  

КІЛЬКІСТЬ ПЕРЕТИНІВ У БЕРЕЗНІ
2

COVID-19 СПЕЦИФІЧНІ ТРУДНОЩІ ТА ЗАНЕПОКОЄННЯ
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Види труднощів при установці додатку "Вдома"*
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Черги

ПУТ "0" блокпост НПУТ Всі респонденти

Дані, представлені на цих графіках, відносяться до попереднього досвіду респондента перетину лінії 

розмежування. 

2
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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Загальна кількість перетинів 

2019 2020 2021

Загальна кількість перетинів у березні становила 52 823. В Донецькой 

області, 945 осіб здійснили перетин лінії розмежування у бік ПУТ, та 

998 людей перетнули у бік НПУТ. На КПВВ «Станиця Луганська» в 

Луганській області, 25 385 осіб здійснили перетин лінії розмежування 

у бік ПУТ, та 25 497 осіб у протилежному напрямку. Процедура 

перетину залишалася незмінною на обох КПВВ. 

ВІДСОТОК РОЗРАХОВУЄТЬСЯ В МЕЖАХ КОЖНОЇ ГРУПИ (ПУТ/НПУТ/«0» БП) ТА КПВВ 




