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

Згідно з опитуванням, основним видом послуг на КПВВ «Станиця
Луганська», яким скористалися 83% людей було зняття готівки.
З тих респондентів, які були стурбовані будь-якими питаннями, більшість
з них в якості основної причини свого занепокоєння вказали на можливі
проблеми з дозволом на перетин лінії розмежування. Це може бути
викликано тим, що люди зіткнулися зі складною процедурою подачі
документів, як на КПВВ «Новотроїцьке». Крім того, 30% респондентів
назвали причиною свого занепокоєння відсутність фізичної дистанції.
Протягом січня, 3 6 95 вразливих осіб похилого віку отримали допомогу
в тр анспортуванні н а К ПВВ «Станиця Л уганська» електромобілем від
НУО «Проліска».
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Результати моніторингу не повинні бути безпосередньо екстрапольовані на все населення.

*( Н)ПУТ – (не-)підконтрольна уряду України територія
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За місцем проживання

5 січня Кабінет Міністрів прийняв зміни до Постанови № 1236, згідно з
якими допускається тес тувати осіб які прибувають з НПУТ на COVID-19,
н е тіл ьки методом П ЛР, а й з а допомогою експрес-тесту н а антиген.
Донецькій і Луганській облдержадміністраціям доручено забезпечити
функціонування пунктів тестування на КПВВ. Проведення експрестесту є безкоштовним для громадян України. Тести закупили за
рахунок держбюджету, МОЗ підписав наказ про розподіл 1,8 млн
тестів. У разі негативного результату дані автоматично відображаютьс я
в додатку «Вдома», і людина звільняється від самоізоляції. Станом на
кінець січня 156 осіб скористалися можливістю пройти експрес-тест на
COVID-19 на КПВВ «Новотроїцьке». Тим часом, КПВВ «Станиця
Луганська» не було забезпечено експрес-тестами, тому люди, які
перетинають лінію розмежування в напрямку ПУТ на КПВВ «Станиця
Луганська», можуть пройти тільки платний ПЛР-тест в двох приватних
лабораторіях, розташованих на цьому КПВВ.
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За віком

Протягом місяця, п ер етин лінії розмежування можливо було здійснити
л и ше через два К П ВВ: «Новотроїцьке» в Донецькій області та «Станиця
Луганська» в Луганській. Це призвело до зменшення кількості
перетинів у порівнянні з періодом до введення карантинних
обмежень. Заг альна кількість перетинів лінії розмежування знизилася
на 43 відсотки у січні в порівнянні з груднем (27 480 та 48 000
відповідно), що може бути пов’язано з зимовими святами.

КПВВ – контрольний пункт в’їзду-виїзду
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Відсоток розраховується в межах кожної групи (ПУТ/НПУТ або вікових групах)
НУО – неурядова організація

ПЦ Р - 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).

ЧИННИКИ ЗАНЕПОКОЄННЯ ПІД ЧАС ПЕРЕТИНУ
ПУТ

"0" блокпост

НПУТ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
У січні, близько 451 осіб здійснили перетин лінії розмежування у бік ПУТ, та близько 517
людей перетнули лінію розмежування у бік НПУТ в Донецькій області через КПВВ
«Новотроїцьке». КПВВ «Новотроїцьке» залишається єдиним КПВВ в Донецькій області,
де існує можливість перетину за заздалегідь погодженими списками осіб. Перетин
відбувається щопонеділка та щоп’ятниці. Умови перетину ті ж самі, що були у
попередньому місяці: для того, щоб отримати дозвіл на в’їзд чи виїзд до НПУТ, потрібно
потрапити в певний список за складною процедурою подання документів.
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Відсутність фізичної
дистанції

Черги

У січні, на КПВВ «Станиця Луганська» близько 14 000 осіб здійснили перетин лінії
розмежування у бік ПУТ, та близько 13 000 осіб у напрямку НПУТ. Оскільки задля в’їзду
у напрямку НПУТ де-факто влада вимагає прописки на НПУТ, для того, щоб люди не
застрягли в сірій зоні, ДПСУ перевіряли місце реєстрації людей що перетинали у
напрямку НПУТ.

Відсутність скарг

COVID-19 СПЕЦИФІЧНІ ТРУДНОЩІ ТА ЗАНЕПОКОЄННЯ

COVID-19 СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Дані, представлені на цих графіках, відносяться до попереднього досвіду респондента перетину лінії
розмежування

Вид и обов'язкової ізоляції після перетину
з НПУТ до ПУТ
"Вдома" + здача тесту на
КПВВ

Вид и ізоляції після перетину з ПУТ до НПУТ

77%

"Вдома" + не здавав тест на
КПВВ

Самоізоляція

Не проходив ізоляцію

Люди, які здійснили перетин лінії розмежування у бік ПУТ в Донецькій області у
разі, якщо у них немає можливості встановити додаток «Вдома», можуть пройти
обсервацію в селище Гостре (Донецька область). Так, у січні на обсервацію було
направлено 27 (6%) осіб, у всіх була невідповідна модель телефону, або його
взагалі не було.
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Обсервація
Обсервація

У людей виникли проблеми з додатком «Вдома». Всі проблеми були ті ж, що і
раніше: погане покриття мережі на КПВВ і неможливість отримати повідомленн я
про активацію через помилку сервера..Щонайменше 500 осіб отримали допомогу
від моніторів БФ «Право на захист» у розв’язані проблеми зі встановленням
«Вдома».
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Не пам'ятаю
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Ситуація в Луганській області щодо обсервації: наразі немає вільних місць. Тож,
якщо людина немає можливості встановити додаток при перетині лінії
розмежування у бік ПУТ, вона змушена повертатися на НПУТ.

6%

КІЛЬКІСТЬ ПЕРЕТИНІВ У СІЧНІ
Вид и труднощів при установці додатку "Вдома"*
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Неможливо встановити без
сторонньої допомоги

51%

Wi-Fi на КПВВ

51%

Мобільний інтернет на КПВВ

Загальна кількість перетинів у січні 2021 року залишається лише 2,7 відсотків від 1
мільйона перетинів у січні 2020 року.
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Установка зайняла більше
півгодини

10%

Не надійшло SMS-повідомлення

10%

Невідповідна система смартфону
2%
*Респонденти могли вказати декілька варіантів
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ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ
ПЕРЕТИНІВ

27,480
96%
3

Новотроїцьке

Станиця Луганська

Загальна статистика перетину та візуалізіція даних доступні на панелі управління
УВКБ ООН, інформація отримана від Державної прикордонної служби України.
https://goo.gl/TZbU8c

