ПЕРЕТИН ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ:
Квітень 2021

Протягом
місяця
перетин
лінії
розмежування
здійснювався 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. Згідно з даними Операції Об’єднаних сил та
моніторингу ПнЗ, не було значної різниці у загальній
кількості перетинів лінії розмежування у порівнянні з
березнем: понад 53 000 та 52 823 відповідно.

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

За місцем проживання

Люди, які перетинають з НПУТ на КПВВ «Новотроїцьке» в
Донецькій області, мали можливість купити новий
смартфон, якщо у них його не було взагалі або якщо їх
телефон не підтримував можливості встановити
«Вдома». Нещодавно ДПСУ призупинили цю процедуру,
однак після втручання був розроблений новий механізм.
За умови, що людина робить онлайн-замовлення,
співробітник магазину чекає з телефоном біля входу на
КПВВ, куди людину супроводжують ДПСУ і ПнЗ, щоб
завершити купівлю. В середньому цією процедурою
користуються близько 5 осіб на день.

Протягом квітня 4 554 вразливі особи похилого віку
отримали допомогу в транспортуванні на КПВВ «Станиця
Луганська» електромобілем від НУО «Проліска». Також,
НУО «Проліска» за фінансової підтримки УВКБ ООН
встановила дві автобусні зупинки з сонячними
батареями з можливістю зарядки пристроїв.
*(Н)ПУТ – (не-)підконтрольна уряду України територія

За віком

22 березня до Постанови №1236 щодо протидії COVID-19
були внесені поправки, які полегшили процедуру
перетину для резидентів НПУТ. Коли почнеться
вакцинація, охочі отримати вакцину COVID-19 на ПУТ,
мешканці НПУТ, будуть звільнені від обов'язкової
двотижневої самоізоляції за умови пред'явлення
запрошення
на
вакцинацію
з
унікальним
ідентифікатором. Вплив цієї постанови залишається
обмеженим, враховуючи теперішню відсутність доступу
до вакцинації.

636 осіб1 було опитано в
березні . Серед них: 60
відсотків становили жінки
та 40 відсотків – чоловіки

У квітні було два випадки
коли додаток «Вдома» не
працював протягом кількох
годин, що призвело до
скупчення людей на КПВВ.

Можливі проблеми з
перепусткою
були
основним
приводом
занепокоєння

ПнЗ допомогли надати 214
запитів задля прискореної
процедури перетину та
допомогли близько 1 300
людям у встановленні
додатку «Вдома»

Тривалість перетину на обох
КПВВ в цілому скоротилася у
2021 році в порівнянні з 2020
роком

Відвідування родичів –
було головною причиною
перетину. Респонденти з
НПУТ також зазначали
банківські послуги, пенсії
або соціальні виплати
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ВІДСОТОК РОЗРАХОВУЄТЬСЯ В МЕЖАХ КОЖНОЇ ГРУПИ (ПУТ/НПУТ) АБО ВІКОВИХ ГРУПАХ
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Результати моніторингу не повинні бути безпосередньо екстрапольовані на все населення.

КПВВ – контрольний пункт в’їзду-виїзду

НУО – неурядова організація

*Респонденти могли вказати декілька варіантів

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).

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

ЧИННИКИ ЗАНЕПОКОЄННЯ ПІД ЧАС ПЕРЕТИНУ*
ПУТ

"0" блокпост
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У квітні, 80 відсотків (882) людей, які перетнули лінію розмежування, здали
безплатний експрес-тест на COVID-19 на КПВВ «Новотроїцьке» та 7 відсотків (1 669)
на КПВВ «Станиця Луганська». Тим часом в Донецькій області 32 особи були
відправлені на обсервацію. Всі вони мали невідповідну модель телефону, або його
взагалі не було. В Луганській області місця для обсервації все ще були відсутні.

Всі респонденти

87%
82%

62%
54%

*

29%

57%

20%

17%
9%

18%

8%

6%

0% 1%

4% 7%

1%

2%

20%
12%
7%
6%

11% 11%
0%
2%

Новотроїцьке Ст. Луганська Новотроїцьке Ст. Луганська Новотроїцьке Ст. Луганська Новотроїцьке Ст. Луганська
Відсутність скарг

Можливі проблеми з
перепусткою

Відсутність фізичної дистанції

Черги

12 квітня було виявлено нову проблему з установкою додатку «Вдома» на iPhone:
додаток завантажувався некоректно. Проблема була вирішена після залучення
Міністерства цифрової трансформації.

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

ТРИВАЛІСТЬ ПЕРЕТИНУ ЗА ТРИ МІСЯЦІ ПО РОКАХ

Час, необхідний для перетину КПВВ скоротився на обох працюючих КПВВ у 2021 році
в порівнянні з 2020 роком, насамперед, через меншу кількість людей, які щодня
перетинають лінію розмежування. Ця тенденція менш суттєва зі сторони ПУТ,
швидше за все через введені там заходи протидії COVID-19 (тести COVID-19,
установка додатку "Вдома"). Відносне збільшення тривалості перетину на КПВВ
«Новотроїцьке» зі сторони ПУТ – 6% респондентів повідомили, що витрачають
понад 2-3 годин – може бути пояснено проблемами з дозволами на цьому КПВВ у
2021 році.
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I кв. 2020
Ст. Луганська

30 Квітня, з ранку та до 13.45, додаток «Вдома» не працював, тому люди не змогли
отримати необхідне повідомлення з підтвердженням. Монітори ПнЗ повідомили
про це Міністерство цифрової трансформації. Поки проблему не було усунено,
люди мусили чекати, збираючись в чергу. На КПВВ «Станиця Луганська» застрягло
близько 500-600 осіб, а на КПВВ «Новотроїцьке» - близько 130, у тому числі діти,
вагітні жінки, інваліди. Багато людей не встигли сісти на поїзд або автобус для
подальшої подорожі.

КІЛЬКІСТЬ ПЕРЕТИНІВ У КВІТНІ

НА КПВВ «СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА»
НЕМАЄ «0» БЛОКПОСТУ

Загальна кількість перетинів у квітні становила понад 53 000. В Донецькой області,
1 107 осіб здійснили перетин лінії розмежування у бік ПУТ, та 932 людей – у бік
НПУТ. В Луганській області, біля 25 000 осіб перетнули лінію розмежування у бік
ПУТ, та біля 26 000 осіб – у протилежному напрямку. Процедура перетину
залишалася незмінною на обох КПВВ.
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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

