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Карта контрольно-пропускних пунктів в’їзду-виїздуОгляд 

Денна динаміка перетинів (2017)

П’ять відкритих контрольно-пропускних пунктів в'їзду та 
виїзду (КПВВ) продовжують повідомляти про стійке 
збільшення кількості перетинів у 2017 році. У червні було 
зафіксовано понад 1,1 мільйона індивідуальних перетинів, 
що на 10% більше у порівнянні з травнем. Це зростання може 
пояснюватися домовленістю про припинення вогню, що 
набрала чинності 24 червня. Суттєве збільшення перетинів 
спостерігалося на КПВВ «Станиця Луганська» – єдиному 
відкритому пішохідному пункті пропуску в Луганській області. 
Пішоходи продовжують стикатись з труднощами при перетині 
«лінії розмежування», зокрема, це тривалий час та неналежні 
умови очікування на КПВВ, крім цього, старий дерев'яний 
міст залишається єдиним способом перетину, а процедури 
пропуску та недостатня пропускна спроможність не 
відповідають високій кількості перетинів. Зростання 
температури влітку ускладнює ситуацію, особливо для 
людей похилого віку та людей з особливими потребами. 
Повідомляється, що внаслідок великої кількості перетинів та 
труднощів, деякі люди намагаються використовувати 
нелегальні маршрути для перетину «лінії розмежування», 
наражаючись на небезпеку  постраждати від мін. 20 липня 
місцеві органи влади провели зустріч з партнерами, щоб 
забезпечити колективні зусилля для поліпшення ситуації. 
Партнери планують встановити більше наметів першої 
допомоги, щоб задовольнити зростаючі потреби у медичних 
послугах на КПВВ. Попри це, існують труднощі зі створення 
безпечного та гідного середовища на всіх КПВВ, зокрема між 
«нульовими» блокпостами («нічия земля»), для безпечного 
перетину, захисту та доступу до санітарних приміщень. За 
повідомленнями, у 2017 році щонайменше 13 цивільних осіб 
загинули або постраждали від погіршення стану здоров'я, 
очікуючи в чергах у нелегких умовах на КПВВ. Крім цього, 
бойові дії поблизу пунктів перетину продовжують 
загрожувати життю людей. Щонайменше два інциденти у 
сфері безпеки були зафіксовані протягом червня-липня 
поблизу КПВВ «Мар’їнка», в результаті чого одна людина 
отримала поранення. Тривалі інтервали у автобусних 
перевезеннях до міста Бахмут також спричиняють скупчення 
цивільних осіб біля КПВВ «Майорське».

 Україна: контрольно-пропускні пункти в’їзду-виїзду – огляд гуманітарної ситуації (станом на 26 липня 2017 року)
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