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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 
У порівнянні з тогорічною оцінкою гуманітарна ситуація на контрольних пунктах на стороні 

підконтрольної уряду території значно поліпшилася. 

 

Навіть якщо час перетину всіх КПВВ було значно скорочено у порівнянні з минулим роком, він 

залишається дуже довгим та має бути скорочений, тому що це має значний негативний вплив на 

здоров'я, особливо для осіб похилого віку, в зимній та літній періоди під час екстремальних 

температур. 

 

Найчастішими причинами звернення за медичною консультацією є підвищений тиск (33 %), гострий 

біль (20%), гіпертонічна криза (17 %), диспепсія (10%), алергія (9%) та травми (4%). 

 

Загалом на контрольних пунктах та нульових блокпостах спостерігалася нестача місць захисту від 

сонця та відпочинку (особливо на КПВВ «Майорськ», «Мар'їнка» та «Гнутове»). Встановлення 

додаткових тіньових тентів допоможе зарадити численним випадкам звернень осіб з хронічними 

захворюваннями за медичною допомогою. 

 

Загалом, окрім «Новотроїцького» та «Станиці Луганської», нестача вбиралень та питної води була 

зафіксована на нульових блокпостах «Майорська», «Мар’їнки» та «Гнутового». Рекомендовано 

розглянути встановлення вбиралень там та регулярно їх прибирати, також встановити станції миття 

рук та цистерни питної води. 

 

На кожному контрольному пункті в’їзду-виїзду спостерігалася нестача доступної інформації, питання 

щодо цього підіймалося як людьми, які здійснювали перетин, так і персоналом, який працює на 

контрольному пункті в’їзду-виїзду. 

  
Окрім бригад Червоного Хреста України, ніхто з інших медичних бригад не проходив навчання з 

першої психологічної допомоги. Таке навчання було б дуже своєчасним у таких важких та стресових 

умовах. 

 

Велика кількість респондентів висловлювали бажання бути більш інформованими у правових 

питаннях. Потрібно знайти спосіб для вирішення цього питання шляхом забезпечення більшої 

підтримки на контрольно-пропускних пунктах (однак, ми повинні мати на увазі, що КПВВ є 

мілітаризованими та небезпечними місцями, де люди повинні залишатися якомога менше часу) або за 

рахунок збільшення кількості інформації щодо отримання такої правової підтримки (гарячі лінії, 

адреси офісів у різних містах, розташованих поблизу лінії розмежування). 

 

Відповідно до відповідей респондентів, на непідконтрольній уряду території (крім контрольного 

пункту «Оленівка», на якому такі служби доступні), взагалі не має служб або вони є в недостатній 

кількості для покриття потреб осіб, які здійснюють перетин КПВВ непідконтрольної уряду території. З 

метою визначення недоліків повинна бути проведена поглиблена оцінка. 

 

Встановлення або посилення служб на контрольно-пропускних пунктах непідконтрольної уряду 

території є необхідним та полегшить тиск на служби, які знаходяться на підконтрольній уряду 

території, особливо на пункти першої медичної допомоги. 

 

Відкриття другого пункту перетину (для автотранспорту) у Луганській області значно допоможе 

цивільним особам, які проживають у Луганську по обидві сторони лінії розмежування та скоротить 

кількість перетинаючих контрольні пункти «Майорськ» та «Мар'їнка». Можливо це знизить тиск на 

різні служби на вказаних КПВВ та поліпшить гуманітарну ситуацію для осіб, які здійснюють перетин 
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«Майорськ» 
 

«Мар’їнка» ‒ 

«Олександрівка» 

«Новотроїцьке» ‒ 

«Оленівка» 

«Гнутове/Пищевик» 

‒«Октябрь» 

«Станиця Луганська» 

2 пункти першої допомоги 
(дерев'яні споруди та 
обладнаний транспорт з 
обігрівом); 8.30 - 16.00, 40 
консультацій на день. 
 
4 пункти обігріву 
 
4 цистерни питної води 
 
16 надвірних вбиралень 
прибираються декілька 
разів на день та 
обладнані бутлями з 
водно-спиртовим 
розчином. 
 
7 пунктів збору сміття 
 
2 бомбосховища 
 

1 пункт першої допомоги 
(з ПДМШ) ‒ 1 лікар, 1 

медсестра, 1 
водій/помічник; 9:00-
16:00; 7/7; 3 пункти 
обігріву (1 ПУІ) 
5 цистерн з питною водою 
(750 л) та 3 ‒ на 500л 
19 надв. вбиралень (4) 
2 резервуари технічної 
води ‒ 6 металічних 
вбиралень 
 
 
5 пунктів збору сміття та 
1 бомбосховище 
 

1 пункт першої допомоги, 
1 лікар,1 медсестра, 1 
водій/помічник, 9.00-
16.00; 7/7; 20-25 осіб на 

день 
 
1 пункти обігріву 1 
 
4 цистерни з питною 
водою на 500 л 
 
12 надвірних вбиралень 
(8) 15 біотуалетів 3 
цистерни з технічною 
водою 
 
6 контейнерів для сміття 
 
1 бомбосховище 
 
 

1 пункт першої допомоги 
 
1 пункт обігріву 
 
2 цистерни питної води 
на 1000 л 

 
3 надвірні вбиральні з 
резервуарами технічної 
води поблизу 
 
3 контейнери для  сміття 
 
1 бомбосховище 
 

2 пункти першої 
допомоги, 1 машина 
швидкої 
 
2 пункти обігріву 
 
13 надвірних вбиралень 
 
5 контейнерів для сміття 

З січня по липень 2017 

року ‒ 1,44 мільони 

індивідуальних перетинів 
 
Максимальна денна 

спроможність ‒ 6600 осіб 

та 1000 автомобілів; 
влітку до 11000 і 1500 / 

5000 і 800  ‒ в зимовий 

період 
 
Один з найнебезпечніших 
КПВВ регулярно 
обстрілюється та 
потрапляє під 
перехресний вогонь 
 

З січня по липень 2017 

року ‒ 1,57 млн 

індивідуальних перетинів 
 

Максимальна денна 

спроможність ‒ 5500 осіб 

та 1000 автомобілів; 
влітку до 9000 і 1500 / 

4500 та 1000 ‒ взимку 

 
Найбільш небезпечний 
коридор за умовами 
безпеки (одна з найбільш 
гарячих точок конфлікту 
лінії розмежування у 
2017) 
 

З січня по липень 2017 

року ‒ 1,3 млн осіб, що 

перетинають 
 

Максимальна денна 

пропускна спроможність 

‒ 5000 осіб та 1000 авто; 

влітку до 8000 та 1500 / в 

зимовий період ‒ 4500 та 

1000 
 
 

Відносно стабільний 
КПВВ у питанні безпеки 

З січня по липень 2017 

року ‒ 795 тис 

індивідуальних 
перетинів 
 
Максимальна денна 
пропускна спроможність 

‒ 3500 осіб та 500 авто; 

влітку ‒ до 4500 та 1000 

/ в зимовий період 2500 

та 500 
Відносно стабільний 
КПВВ у питанні безпеки 
 
 
 
 

 

Єдиний КПВВ в 
Луганській Області 
 
Транзитний пункт тільки 
для пішоходів 
 
З січня по липень 2017 

року ‒ 1,2 млн 

індивідуальних перетинів 
 
Максимальна денна 

пропускна спроможність ‒ 

6000 осіб; влітку – до 
9000 / взимку – до 4000 
 
Ситуація з безпеки 
залишається більш-менш 
стабільною 

 
Перша психологічна 
допомога відсутня 
 
Не покриті потреби у 
вбиральнях, питній воді 
та тіні на нульовому 
блокпосту 
 
Слід встановити хоча б 
одну вбиральню для осіб 
з обмеженими 
можливостями. 
 
Консультації з правових 
питань на вимогу 
респондентів. 
 
Посилити видимість та 
наповнення 
інформаційних дощок 
щодо доступу до послуг 
 
Просувати ідею 
влаштування аналогічної 
структури підтримки на 
контрольному пункті 
непідконтрольної 
території 

 
Перша психологічна 
допомога відсутня 
 
Пункти першої допомоги 
слід перемістити ближче 
до в’їзду на блокпост 
 
Не покриті потреби 
нульового блокпосту у 
вбиральнях, питній воді 
та тіні. 
 
Встановити хоча б одну 
вбиральню для осіб з 
обмеженими 
можливостями. 
 
 
Консультації з правових 
питань на вимогу 
респондентів 
 
Посилити видимість та 
наповнення 
інформаційних дощок 
відносно доступу до 
послуг. 
 
Просувати ідею 
влаштування аналогічної 
структури підтримки на 
контрольному пункті 
непідконтрольної 
території 

 
Перша психологічна 
допомога відсутня 
 
Встановити хоча б одну 
вбиральню для осіб з 
обмеженими 
можливостями. 
 
Консультації з правових 
питань на вимогу 
респондентів 
 
Посилити видимість та 
наповнення 
інформаційних дошок 
відносно доступу до 
послуг. 
 
Просувати ідею 
влаштування аналогічної 
структури підтримки на 
контрольному пункті 
непідконтрольної 
території 

 
Перша психологічна 

допомога відсутня 

 
Не покриті потреби 
нульового блокпоста у 
вбиральнях, питній воді 
та тіні. 
 
Встановити хоча б одну 
вбиральню для осіб з 
обмеженими 
можливостями. 
 
Консультації з 
правових питань на 
вимогу респондентів 
 
Посилити видимість та 
наповнення 
інформаційних дощок 
відносно доступу до 
послуг. 
 
Просувати ідею 
влаштування 
аналогічної структури 
підтримки на 
контрольному пункті 
непідконтрольної 
території 

 
Встановити рукомийники 
біля вбиралень 
 
Консультації з правових 
питань на вимогу 
респондентів 
 
Посилити видимість та 
наповнення 
інформаційних дощок 
відносно доступу до 
послуг 
 
Просувати ідею 
влаштування аналогічної 
структури підтримки на 
контрольному пункті 
непідконтрольної 
території 
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