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   ПЕРЕТИН ЛІНІЇ 
РОЗМЕЖУВАННЯ  
Жовтень 2021  
 Протягом жовтня перетин лінії зіткнення залишався 

можливим лише через два з семи пунктів в’їзду-виїзду 
(КПВВ): «Новотроїцьке» в Донецькій області та 
«Станиця Луганська» в Луганській області. Кількість 
людей, які перетинають КПВВ, все ще перебуває під 
впливом COVID-19. Де-факто влада зазначає заходи 
проти COVID-19 як причину для того, щоб тримати інші 
КПВВ закритими. Кількість перетинів у жовтні була 
значно меншою за попередні місяці. За статистикою 
ДПСУ, у жовтні лінію зіткнення перетнули 28 205 осіб, 
тоді як у вересні ця цифра становила 70 000 осіб. 
 
З 9 жовтня де-факто влада Луганської НПУТ посилила 
вимоги до порядку перетину через КПВВ «Станиця 
Луганська». Безперешкодно перетинати лінію 
зіткнення можуть лише особи, які мають реєстрацію 
місця проживання за напрямком перетину, а решта 
мають бути включені до списків за попередньою 
домовленістю з «робочою групою» де-факто органів 
влади з наступних підстав: 

• лікування та реабілітація; 

• освіта; 

• догляд за родичем; 

• поховання родича. 
Ці нові правила одразу призвели до різкого зниження 
кількості перетинів у жовтні. Такі обмеження можуть 
призвести до погіршення здоров’я хворих та тих, хто 
потребує особливого догляду. Однак 11 листопада ці 
обмеження були зняті. 
 
Протягом жовтня 4 375 вразливих осіб похилого віку 
були перевезені через КПВВ "Станиця Луганська" на 
електромобілі, наданому НУО "Проліска". 

*Результати моніторингу не слід безпосередньо 

екстраполювати на все населення. 

250 

було опитано у жовтні*. 9 жовтня де-факто влада 
Луганської НПУТ запровадила 
нові обмеження на перетин 
через КПВВ "Станиця Луганська". 

 

Проблеми з дозволами лишилися 
головним занепокоєнням людей 
під час перетину КПВВ. 

 

НАЙПОШИРЕНІШІ ПРИЧИНИ ПЕРЕТИНУ* 

 

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

 

 

Відсоток розраховується в межах кожної групи (ПУТ/НПУТ) або вікових групах 

У порівнянні з попереднім 
місяцем кількість перетинів 
зменшилася вдвічі. 

Команда БФ ”Право на Захист” 
допомогла подати 278  запитів на 
прискорене отримання дозволу на 
перетин та допомогла близько 
1 100 особам встановити 
застосунок «Вдома». 

* Респонденти могли вибрати кілька варіантів 

*(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).  
 

28,205 перетинів 
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СПОСТЕРЕЖЕННЯ НА КПВВ 
 

У жовтні, згідно з даними отриманими від лабораторій на КПВВ, 1 115 (78%) людей, які 
перетинали лінію розмежування на КПВВ «Новотроїцьке», зробили тести на COVID-19, 
тоді як на КПВВ «Станиця Луганська» – 2 226 (22%). Водночас, у Донецькій області на 
обсервацію було направлено 24 особи; 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. 
 
Відвідування родичів залишається найпоширенішим мотивом перетину з жовтня 2020 
року. Доступ до банківських та адміністративних/соціальних послуг (включаючи 
пенсійні виплати) також є іншою суттєвою причиною перетину мешканців НПУТ до ПУТ. 
 
Необдхідність встановлення застоснку «Вдома» залишається гострою проблемою для 
людей, які перетинають лінію зіткнення до ПУТ, особливо для людей у віці 60+ (66%) та 
людей із серйозними захворюваннями.  
 
 

КІЛЬКІСТЬ ПЕРЕТИНІВ 

У порівнянні з попереднім місяцем кількість перетинів зменшилася вдвічі.  
У Донецькій області 1 459 осіб отримали дозвіл на перетин до ПУТ та 2 209 осіб до НПУТ. 
У Луганській області 9 921 особа отримала дозвіл на перетин до ПУТ та 14 616 осіб до НПУТ. 

* Статистичні дані про перетин МПП отримано від ДПСУ 
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Гоптівка 

(тільки громадяни України)*

Мілове Гоптівка

В ОБХІД ЛІНІЇ РОЗМІЖУВАННЯ 

Кількість перетинів міжнародного пункту пропуску (МПП)  
«Міловое» у Луганської області збільшувалась приблизно на 4 
000 в місяць починаючи із серпня 2021 року. Монітори ПнЗ у 
жовтні спостерігали більше автомобілів з реєстраційними 
номерами Луганської області, що може свідчити про те, що деякі 
жителі НПУТ перетинають кордон через МПП через тимчасові 
обмеження на КПВВ «Станиця Луганська» після 9 жовтня. Також 
спостерігається значно менша кількість штрафів, накладених на 
мешканців НПУТ. Примітка: в кількість перетинів входять всі 
громадяни України, включно з тими, хто не прямує з/до НПУТ. 

Продовжуються ремонтні роботи (новий асфальт та вуличне 
освітлення) на МПП «Мілове». Крім того, за сприяння УВКБ ООН 
встановлено укриття від негоди та збірні модулі. 

Відсутність укриттів, суворі погодні умови та нечасті автобуси на 
МПП «Гоптівка» роблять подорож для пішоходів важким 
випробуванням. Тим не менш, кількість перетинів через МПП 
«Гоптівка» більша, ніж через МПП «Мілове», з причини  
безпосередньої близькості до м. Харкова, другого за розміром 
міста України. 

У жовтні 278 громадян були направлені з МПП «Мілове» до 
обсервації, тоді як у вересні обсервації підлягали 98 громадян. 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ НА МПП 
 

*Загальна статистика перетинів доступна на інформаційній панелі  УВКБ ООН; інформація отримана від ДПСУ 

України https://www.unhcr.org/ua/en/resources/checkpoints-crossings.  


