
 

   ПЕРЕТИН ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ  
Вересень 2021  
 

Результати моніторингу не повинні бути безпосередньо екстрапольовані на все населення. 

 

325 осіб було опитано у вересні. 
Серед них 62% становили жінки 
та 38% чоловіки.  

 

Команда БФ ”Право на 
Захист”допомогла подати 
293 запитів для прискорене 
отримання дозволу на перетин 
та допомагла близько 1350 
особам встановити додаток 
«Вдома». 
 

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

 

*Респонденти могли назвати декілька варіантів. 

 

Лише два з семи контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) 
залишилися відкритими для перетину лінії зіткнення: 
«Новотроїцьке» в Донецькій області та «Станиця 
Луганська» в Луганській області. COVID-19 продовжує 
впливати на кількість людей, що перетинають КПВВ. У 
вересні ця цифра була меншою, ніж у попередні місяці. 
За статистикою Державної прикордонної служби 
(ДПСУ), близько 70,000 людей перетнули лінію 
зіткнення у вересні, тоді як ця цифра становила 91 000 у 
серпні. Де-факто влада зазначає заходи проти COVID-19 
як причину для того, щоб тримати інші КПВВ закритими. 
 
17 та 24 вересня де факто влада закрила КПВВ 
«Новотроїцьке» з боку НПУТ  з посиланням на технічні 
проблеми без будь-яких додаткових пояснень. Тим 
часом, КПВВ «Новотроїцьке» на стороні ПУТ працював в 
ці дні. Це закриття позбавило людей можливості 
перетину для таких цілей, як отримання необхідної 
медичної допомоги, відвідування родичів або 
відвідування похоронів. Такі закриття в деяких випадках 
можуть призвести до погіршення здоров'я хворих 
людей та тих, хто потребує особливого догляду. 
 
У вересні, на веб-сайті Дія стало можливим отримати 
версію для друку міжнародного сертифікату про 
щеплення від COVID-19. Це означає, що люди можуть 
отримати сертифікат без відвідування медичного 
закладу і навіть перебуваючи на НПУТ. Однак для 
замовлення послуги потрібен смартфон з додатком Дія 
або електронний цифровий підпис. 
 
Протягом вересня 10,159 вразливих осіб похилого віку 
були перевезені через КПВВ «Станиця Луганська» на 
електромобілі, наданому НУО "Проліска". 
 
 

ВІДСОТОК РОЗРАХОВУЄТЬСЯ В МЕЖАХКОЖНОЇ ГРУПИ (ПУТ/НПУТ) АБО ВІКОВИХ ГРУПАХ 

У 17 та 24 вересня, 
КПВВ «Новотроїцьке» 
з боку НПУТ було 
закрито де-факто 
владою. 

Встановлення застосунку 
«Вдома» залишається 
проблемою для більшості 
респондентів (63% у 
вересні). 

 
Стало можливим через 
веб-сайт Дія oтримати 
сертифікат про щеплення 
від COVID-19. 

Проблеми з дозволами 
лишилися головним 
занепокоєнням людей 
під час перетину КПВВ. 
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*(Н)ПУТ – (не-)підконтрольна уряду України територія                КПВВ – контрольний пункт в’їзду-виїзду               НУО – Неурядова організація                ПЛР – полімерзна 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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НАЙПОШИРЕНІШІ ПРИЧИНИ ПЕРЕТИНУ*
Мешканці ПУТ Мешканці НПУТ Всі респонденти

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


У вересні, згідно з даними отриманими від лабораторій на КПВВ, 56% 
(943) людей, які перетинали лінію розмежування на КПВВ 
«Новотроїцьке», зробили тести на COVID-19, тоді як на КПВВ «Станиця 
Луганська» – 21% (3 482). Водночас, у Донецькій області на 
обсервацію було направлено 61 особу; усі вони або взагалі не мали 
телефону, або мали невідповідну модель телефону, куди неможливо 
встановити застосунок «Вдома». У Луганській області досі немає 
закладу для обсервації. 
 
Постанова № 787, яка набула чинності 5 серпня, зробила 

встановлення застосунку «Вдома» обов’язковою вимогою для тих, хто 

перетинає лінію зіткнення до ПУТ. Для людей, які перетинають лінію 

зіткнення, встановлення застосунку «Вдома» все ще є серйозною 

проблемою. Відсутність смартфонів, що відповідають вимогам 

програми, та/або неможливість її встановлення, подовжили час 

перебування на КПВВ та ускладнили поїздку, особливо для людей у 

віці 60+ (54 відсотки респондентів) та людей з серйозними 

захворюваннями. Монітори БФ «Право на захист» допомогли більш 

ніж 1350 особам з установкою застосунку Вдома у вересні. 

    

 
ЧИННИКИ ЗАНЕПОКОЄННЯ ПІД ЧАС ПЕРЕТИНУ* 

 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ   
 

КІЛЬКІСТЬ ПЕРЕТИНІВ У ВЕРЕСНІ 

 

 

Загальна статистика перетинів та візуалізіція даних доступні на інформаційній панелі  УВКБ ООН; 
інформація отримана від Державної прикордонної служби України 
https://www.unhcr.org/ua/en/resources/checkpoints-crossings. 
 

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

 

 
COVID-19. СПЕЦИФІЧНІ ТРУДНОЩІ ТА ЗАНЕПОКОЄННЯ 

 

3k6k6k

52k

85k
75k

55k

91k
81k

ВересеньсерпеньЛипень

Новотроїцьке Ст. Луганська

Загальна кількість перетинів у вересні 2021 року становила 69 948 
осіб. Майже 94 відсотків усіх людей, які переміщалися між ПУТ та 
НПУТ у вересні, зробили це через КПВВ в Луганській області. У 
Донецькій області 1 639 осіб було пропущено в напрямку до ПУТ та 
2 054 до НПУТ. У Луганській області 32 751 осіб перетинали лінію 
розмежування в напрямку до ПУТ та 33 504  в напрямку до НПУТ. 
 

37 % 63 % 

КІЛЬКІСТЬ ПЕРЕТИНІВ У 3-МУ КВАРТАЛІ 2021* 

 

КПВВ «Станиця Луганська» 
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https://www.unhcr.org/ua/en/resources/checkpoints-crossings

