ПЕРЕТИН ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ:
Липень 2021

Протягом місяця перетин лінії розмежування
здійснювався лише через два з семи КПВВ що
працюють: «Новотроїцьке» в Донецькій області та
«Станиця Луганська» в Луганській. Це призвело до
зменшення кількості перетинів у порівнянні з
періодом до введення карантинних обмежень.
Решта КПВВ залишалися закритими через НПУТ як
протидія розповсюдженню COVID-19. Кількість
людей, які перетинали КПВВ у липні 2021 року,
становила близько восьми відсотків від обсягу, що
існував до COVID-19, що у 2019 році часто
становило понад 1 мільйон на місяць. У липні лінію
розмежування перетнули 80 588 осіб.

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

За місцем проживання

Україна увійшла в зелену зону за кількістю випадків
захворювання COVID-19. У зв'язку з цим 17 червня
було скасовано обов'язкову вимогу для людей, що
перетинають КПВВ, встановлювати додаток
«Вдома» для відстеження місця перебування.
26 липня автобус з більш ніж 20 пасажирами прибув
з НПУТ на КПВВ «Новотроїцьке» в кінці робочого дня.
Люди могли застрягти б на всю ніч. Однак після
втручання ПнЗ і за розпорядженням штабу ООС
робота КПВВ була продовжена, і люди змогли
пройти. Крім того, було організовано перевезення
до м. Волноваха.

За віком

Починаючи з 28 липня люди мають можливість
пройти вакцинацію проти COVID-19 безпосередньо
на КПВВ «Станиця Луганська». Центр вакцинації
відкритий щосереди та п'ятницях з 9 до 12 години
ранку.
Протягом липня 11 380 вразливих осіб похилого віку
були перевезені через КПВВ «Станиця Луганська»
на електромобілі, наданому НУО "Проліска".

542 осіб
було опитано у
1
липні . Серед них: 70%
становили жінки та 30%
чоловіки.

Обов'язкова
установка
додатку
«Вдома»
була
скасована з 17 червня на
КПВВ. Тож, у липні додаток
не встановлювали.

Більшість
людей
не
висловили занепокоєння
щодо перетину КПВВ.

ПнЗ допомогли надати 394
запитів задля прискореної
процедури перетину.

Центр вакцинації на КПВВ
«Станиця
Луганська»
відкритий два рази на
тиждень, з 9 до 12 годин.

Відвідування родичів –
було головною причиною
перетину. Мешканці НПУТ
також зазначали зняття
готівки.
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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 *Респонденти могли вказати декілька варіантів
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).
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ВІДСОТОК РОЗРАХОВУЄТЬСЯ В МЕЖАХ КОЖНОЇ ГРУПИ (ПУТ/НПУТ/«0» БП) ТА КПВВ

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

Внаслідок обмежень на перетин лінії розмежування, багато мешканців НПУТ наважуються їхати до
ПУТ через РФ, перетинаючи російсько-український кордон через Міжнародні контрольні пункти пропуску
(МКПП) «Мілове» та «Гоптівка». Для цього вони повинні в'їхати в Російську Федерацію через
неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону, що є незаконним.
У відповідь на проблему зі штрафами за незаконний перетин державного кордону (КУпАП 2042), було запропоновано внести поправки до Постанови, пов’язаної з карантином. Законопроєктом
пропонується звільнити громадян України від адміністративної відповідальності через порушення
процедури в’їзду – виїзду до НПУТ з гуманітарних причин на період карантину чи неможливості
нормального перетину лінії розмежування. Поправка була прийнята 29 червня 2021 року та підписана
Президентом 22 липня.

В рамках опитування, респондентам пропонувалось обрати одну або
кілька проблем зі списку. Можливі проблеми з перепусткою найчастіше
вказувалися протягом восьми місяців поспіль. Втім, у липні необхідність
стояти в довгих чергах посіла перше місце. Частково це може бути
пов'язано з тим, що число людей, що перетинають КПВВ
«Новотроїцьке», в липні збільшилося на 40 відсотків до 5 255 осіб в
порівнянні з червневим показником в 3 355 осіб. Водночас на КПВВ
"Станиця Луганська" ця проблема може бути також пов'язана з
тимчасовим закриттям Координаційної групи. Наразі, ПнЗ обробляє всі
запити на прискорену процедуру перетину. Ще однією причиною може
бути збільшення часу очікування, викликане ремонтними роботами на
цьому КПВВ.
Люди продовжували зазначати перевірку майна як ще одну причину для
перетину до НПУТ. Це може бути пов'язано з прийнятим де-факто
владою в кінці квітня законопроєктом про «Націоналізацію покинутого
житла протягом 75 днів».
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КІЛЬКІСТЬ ПЕРЕТИНІВ У ЛИПНІ

Загальна кількість перетинів у липні становила 80 588. Майже 93
відсотки всіх людей, які перетинали кордон між ПУТ та НПУТ в липні,
зробили це через Луганський КПВВ. В Донецькій області 2 688 осіб
здійснили перетин лінії розмежування у бік ПУТ, та 2 567 людей
перетнули у бік НПУТ. В Луганській області, 37 417 осіб здійснили
перетин лінії розмежування у бік ПУТ, та 37 903 осіб у протилежному
напрямку. Процедура перетину залишалася незмінною на обох КПВВ.

Підставами гуманітарного характеру є:
•
•
•
•
•
•

•

Повернення до місця свого проживання громадян України та членів їхніх сімей;
Возз'єднання сім'ї;
Важка хвороба, смерть близьких родичів;
Необхідність забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення
або проходження лікування за наявності тяжких та/або хронічних хвороб;
Виїзд з тимчасово окупованої території України особи, яка має документи, що
підтверджують право на постійне чи тимчасове проживання в іншій державі;
Перетин контрольного пункту в'їзду-виїзду дитиною, яка не досягла 16-річного віку, у
супроводі одного з батьків (усиновлювачів) або інших законних представників з метою
оформлення дитині документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство
України;
Необхідність прийняття спадщини.

Попри те, що існує перелік гуманітарних причин, цей список не є повним, і дуже важливо, щоб
гуманітарні причини розумілися якомога ширше.
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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 .

