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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). 

534 осіб  було опитано у 
травні

1
. Серед них: 60

відсотків  становили жінки 
та 40 відсотків – чоловіки. 

ПнЗ допомогли надати 203  
запитів задля прискореної 
процедури перетину та 
допомогли близько 1,800 
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 
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 
загальної кількості перетинів лінії розмежування у 
порівняні з квітнем: приблизно 52 000 в обох 
місяцях. 

31 травня в Донецькій області в списку на перетин 
лінії розмежування значилося 185 осіб. На НПУТ, 
близько шістдесяти людей чекали з 9 ранку, втім 
приїхали на КПВВ «Новотроїцьке» незадовго до 
закриття. За їх словами, така затримка на НПУТ була 
викликана ретельним обшуком особистих речей 
(косметички, спідньої білизни, аптечки першої 
допомоги щодо). Деякі люди були змушені 
роздягнутися до спідньої білизни для ручного 
обшуку. 

На КПВВ «Станиця Луганська» почалася 
реконструкція. Планується оновити інфраструктуру 
за зразком КПВВ «Новотроїцьке» (Центр 
адміністративного обслуговування, навіси тощо). У 
зв'язку з цим люди стикаються з незручностями: 
приватні лабораторії були перенесені ближче до 
проїжджої частини, лавки біля лабораторій 
прибрані, навісів не було, а тротуарна дорога була 
розбита. Ремонтні роботи триватимуть до кінця 
літа. 

Протягом травня 4 392 вразливих особи 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 

На КПВВ «Станиця 
Луганська» почалася 
реконструкція, в результаті 
якої люди стикалися з 
незручностями. 

У травні було два випадки 
коли додаток «Вдома» не 
працював протягом 
години.  

Відвідування родичів – 
було головною причиною 
перетину. Респонденти з 
НПУТ також зазначали 
банківські послуги, пенсії 
або соціальні виплати.

Можливі проблеми з 
перепусткою були 
основним приводом 
занепокоєння. 
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https://www.unhcr.org/ua/en/eecp-monitoring-2021


ЧИННИКИ ЗАНЕПОКОЄННЯ ПІД ЧАС ПЕРЕТИНУ*

*

СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

КІЛЬКІСТЬ ПЕРЕТИНІВ У ТРАВНІ
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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 . Для статистики за травень 2021 р. були 
використані дані  Операції Об’єднаних сил. 
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Загальна кількість перетинів

2019 2020 2021

Загальна кількість перетинів у травні становила понад 52 000. В Донецькій 

області, 1 365 осіб здійснили перетин лінії розмежування у бік ПУТ, та 

1 315 людей перетнули у бік НПУТ. На КПВВ «Станиця Луганська» в 

Луганській області, близько 26 000 осіб здійснили перетин лінії 

розмежування у бік ПУТ, та близько 26 000 осіб у протилежному 

напрямку. Процедура перетину залишалася незмінною на обох КПВВ. 

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

У травні, 92 відсотків (1 365) людей, які перетнули лінію розмежування, 
здали безплатний експрес-тест на COVID-19 на КПВВ «Новотроїцьке» та 
9 відсотків (2 314) на КПВВ «Станиця Луганська». Тим часом в Донецькій 
області 50 осіб 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. 

14 та 21 травня додаток "Вдома" не працював протягом години, тому 
люди не змогли отримати необхідне повідомлення з підтвердженням. 
Монітори ПнЗ повідомили про це Міністерство цифрової трансформації. 
Проблема була вирішена протягом однієї години. 

Восьмий місяць поспіль проблема з перепустками залишається 
пріоритетною для більшості людей: 44 відсотків на КПВВ «Новотроїцьке» та 
5 відсотків на КПВВ «Станиця Луганська» (див. графік на стор. 1). Це дає 
розуміння того, що умови перетину залишаються серйозно обмеженими в 
результаті COVID-19, особливо на КПВВ «Новотроїцьке», через складну 
процедуру.  

Люди почали зазначати перевірку майна як ще одну причину для перетину 
до НПУТ. Це може бути пов'язано з прийнятим де-факто владою в кінці 
квітня законопроектом про «Націоналізацію покинутого житла протягом 75 
днів». 

В ОБХІД ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ 
(ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПЕРЕМІЩЕННЯ МЕШКАНЦІВ НПУТ ЧЕРЕЗ РОСІЙСЬКУ ФЕДЕРАЦІЮ) 

Внаслідок обмежень на перетин лінії розмежування, тисячі людей були позбавлені 
можливості реалізації таких основних потреб, як: отримання пенсій, соціальних виплат, 
свідоцтв про народження та смерть; відвідування членів сім'ї та доступу до власного 
майна; дехто був відрізаний від місця постійного проживання. 

Тож багато мешканців НПУТ наважуються їхати до ПУТ через РФ, перетинаючи російсько-
український кордон через МКПП «Мілове» та «Гоптівка». Така поїздка, звичайно, займає 
більше часу ніж перетин лінії розмежування, потребує додаткових витрат на транспорт 
та, у багатьох випадках, – сплати штрафу за незаконний перетин кордону. 

Умови перетину та очікування потребують покращення. Моніторинг, проведений ПнЗ на 
українському боці кордону, виявив певну кількість сервісів чи відсутньої інфраструктури 
на обох пунктах перетину, особливо на МКПП «Мілове». Подробиці – у таблиці далі. 

МКПП «Гоптівка» МКПП «Мілове» 

Зона очікування (модулі, навіси, лави, 
мусорні баки) 

Питна/технічна вода 

Туалети Платний Безкоштовний 

Wi-Fi 

Медичний пункт з працівниками 

Платний ПЛР-тест 900 UAH 1,100 UAH 

Можливість обсервації 

Безоплатний експрес-тест 

Тривалість перетину (в середньому) Близько двох годин Від 8 до 14 годин 

Транспорт Приватні перевізники Приватні перевізники 

https://goo.gl/TZbU8c



