
 

`   ПЕРЕТИН ЛІНІЇ 
РОЗМЕЖУВАННЯ:  

СІЧЕНЬ 2020 РОКУ 

84-річний чоловік помер на КПВВ «Станиця Луганська» 
вранці 21 січня. Попередня причина смерті невідома. 
За даними з відкритих джерел, 75-річна жінка померла 
на блокпосту «Горлівка» на НКУУТ 4 січня. 

Проблема із забороною на виїзд на НКУУТ людям, яких 
включили у єдиний реєстр боржників стає дедалі більш 
поширеною. В деяких випадках люди залишаються в 
реєстрі навіть після сплати заборгованостей через 
бюрократичні затримки та неузгодженості. Це змушує 
людей залишатися на КУУТ, що спричиняє додаткові 
витрати, проблеми з працевлаштуванням (людей 
звільняють через тривалу відсутність), тимчасове 
роз’єднання сімей та інші труднощі. Працівники БФ 
«Право на захист» повідомляли, що середня кількість 
осіб, яким відмовляють у перетині лінії розмежування 
через наявну заборгованість, становила від 1 на 
тиждень до 5 на день на різних КПВВ. 

У січні діти, старші за 14 років, які ще не отримали 
паспорт громадянина України мали труднощі з 
перетином лінії розмежування через постанову КМУ 
№815. Таких дітей разом із батьками або опікунами 
направляли до представників Національної поліції на 
КПВВ аби скласти заяву про зобов’язання подати 
документи для отримання паспорта із роз’ясненням 
причин, з яких дитина не отримала паспорт вчасно. 
Для повернення на НКУУТ таким дітям необхідно мати 
довідку про подання документів у ДМС.  

Частка скарг на тривале очікування в чергах різко 
зменшилася (з 53% до 21%). Це, найімовірніше, було 
спричинено значним зниженням кількості перетинів у 
січні.  

Протягом січня 25,550 вразливих осіб похилого віку 
отримали підтримку в транспортуванні на КПВВ 
«Станиця Луганська» електромобілем від НУО 
«Проліска». За даними моніторингу, приблизна 
кількість осіб, перевезених автобусом, що був наданий 
Луганською обласною адміністрацією, становила 
125,000. 

1
Результати опитування не можуть бути екстрапольовані на всіх жителів НКУУТ та ВПО, оскільки не всі вони подорожують через лінію розмежування. 

*(Н)КУУТ – (не-)контрольована урядом України територія; КПВВ – контрольний пункт в’їзду-виїзду; КГ – Координаційна Група; ДФС – Державна фіскальна служба; ДСНС – Державна служба з надзвичайних ситуацій 
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). 

2,175 

осіб було опитано в 
січні
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74% респондентів 
зазначили, що не відчували занепокоєння  
щодо процесу перетину лінії розмежування. 
86% не відчували занепокоєння щодо умов 
очікування на КПВВ 

Менш, ніж 1 годину 
витратили більшість (84%) респондентів 
на проходження блокпостів КУУТ. 
Проходження блокпостів  НКУУТ займало 
від 1 до 3 годин 

МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 
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Більше статистичних даних можна знайти за посиланням – https://www.unhcr.org/ua/en/eecp-monitoring-2020 

1,067,899 ПЕРЕТИНІВ 

https://www.unhcr.org/ua/en/eecp-monitoring-2020


 

ЧИННИКИ ЗАНЕПОКОЄННЯ ТА ТРИВАЛІСТЬ ПЕРЕТИНУ 
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КПВВ «МАР’ЇНКА» 

Не занепокоєні

Черги

Транспорт

Обмеження товарів

КУУТ

"0" БП

НКУУТ

ОСНОВНІ ЧИННИКИ ЗАНЕПОКОЄННЯ В СІЧНІ

0% 100%

до 30 хвилин
від 30хв до 1г

1-2 години
2-3 години
3-4 години

КУУТ

"0" БП

НКУУТ

ЧАС, ВИТРАЧЕНИЙ НА ПЕРЕТИН

100%0%
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КПВВ «СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА»  

Не занепокоєні

Дозвіл на перетин

Черги

КУУТ

НКУУТ

ОСНОВНІ ЧИННИКИ ЗАНЕПОКОЄННЯ В СІЧНІ

0% 100%

до 30 хвилин

від 30хв до 1г

1-2 години

КУУТ

НКУУТ

ЧАС, ВИТРАЧЕНИЙ НА ПЕРЕТИН

100%0%

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ПОДІЇ НА КПВВ 

ДПСУ повідомили про 4 випадки (3 на КПВВ «Майорське» та 1 на «Новотроїцьке») коли 

велика кількість людей прибували на КПВВ за хвилини до закриття. Повідомляється, що це 

було спричинено навмисними затримками з боку працівників блокпостів НКУУТ. У кожному 

випадку блокпости КУУТ подовжували робочий час, аби цивільні особи не залишалися на ніч 

у «сірій» зоні. 

Працівники ДПСУ продовжують вилучати документи, видані на НКУУТ. В одному випадку, 

працівник ДПСУ вилучив у жінки довідку про інвалідність та спалив її. 

ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ 

69% з усіх респондентів стверджували, що їм було достатньо інформації, наявної на КПВВ. 

Найвищий відсоток за цим показником був на КПВВ «Станиця Луганська» (98%).  

Найнижчою частка респондентів, які вказали, що не мали проблем із доступом до інформації 

була на КПВВ «Майорське» (54%).  

КІЛЬКІСТЬ ПЕРЕТИНІВ
2
 

Кількість перетинів різко знизилася на 107,101 у порівнянні з попереднім місяцем. Порівняно з 

минулим роком (січень 2019) кількість перетинів зросла на 87,899. 
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Загальна статистика Державної прикордонної служби України – https://goo.gl/TZbU8c 

ЗАНЕПОКОЄННЯ УМОВАМИ ОЧІКУВАННЯ 

У січні туалети на КПВВ «Мар’їнка» були в поганому стані через несправність насосу. Іншою 
проблемою, актуальною для цього КПВВ, була потреба у ремонті каналізації. Більшість 
обігрівачів на КПВВ «Мар’їнка» не працювали, через що замерзала вода в трубах.  

Туалети на КПВВ «Гнутове» були закриті наприкінці місяця, оскільки прибиральниця 
звільнилася, а комунальне підприємство не знайшло заміну. Монітори на цьому КПВВ 
підкреслили необхідність облаштувати кімнату для догляду за дитиною після того як жінка з 
4-місячною дитиною змушена була чекати автобус понад годину та годувати дитину посеред 
модуля, повного людей. 

 

https://goo.gl/TZbU8c

