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1. АКРОНІМИ 
 

 АДРА: Адвентистське Агентство Розвитку та Допомоги  
 БП: Блокпост  
 НБ 0: Нульовий блокпост  
 ЦПВ: Цистерна з питною водою  
 КПВВ: Контрольний пункт в’їзду-виїзду  
 ППД: Пункт Першої Допомоги  
 ПУТ:Підконтрольна уряду територія  
 МКЧХ Міжнародний комітет Червоного Хреста  
 ВПО: Внутрішньо переміщені особи  
 МНО: Міжнародна неурядова організація  
 MSF: "Лікарі без кордонів"  
 НПУТ: Непідконтрольна уряду територія  
 НТ: Непродовольчі товари  
 НО: Неурядова організація  
 УКГП ООН: Управління з координації гуманітарних питань ООН  
 ОБСЄ СMM: Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні  
 ПДМШ: Перший добровольчий мобільний шпиталь ім.Миколи 

Пирогова(Українськанеурядова організація) 

 ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій  
 ЦТВ: Цистерна з технічною водою  
 ЮНІСЕФ Надзвичайний фонд допомоги дітям Об'єднаних Націй 

 
 
 
 

2. КОРОТКИЙ ОГЛЯД 

 

На початку 2014 року в Україні спалахнув Конфлікт, після чого відбулась серія протестів у великих 

містах на Сході країни. Попри два послідовних режими припинення вогню, у вересні 2014 року та у 

лютому 2015 року, гуманітарна ситуація погіршувалася через порушення закону та порядку, 

роз'єднання сімей та товариств, знищення інфраструктури та пошкодження життєво важливих служб. 

Гуманітарна криза продовжує погіршуватися, а число осіб, які потребують допомоги, зараз досягає 

3,1 мільйона осіб1. Зниження рівня небезпеки, а також гуманітарних потреб та потреб у захисті 

найближчим часом не очікується у зв’язку з відсутністю відповідних політичних рішень. 
 

Доступ гуманітарних місій до визначених територій залишається дуже обмеженим, особливо в зонах 

проведення бойових дій. Існують труднощі у доставці гуманітарної допомоги найуразливішим 

верствам населення, які потребують гуманітарної допомоги у зв’язку з безпосереднім впливом 

конфлікту, факторами переміщення вказаних осіб та їхньої крайньої форми бідності. З початку 

конфлікту, місцеве населення стикається із нестачею продовольчих харчів, медичних послуг, 

постачання води та санітарного обладнання, побутових речей та притулків, а також страждає від 

психологічного стресу. 
 
1 OCHA Humanitarian snapshot - July 2017: 

https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/humanitarian snapshot -august 2017-

201700815.pdf
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3. ПІДСТАВИ 

 

Головне занепокоєння у гуманітарній сфері стосується переміщення осіб через «лінію розмежування» 

через п’ять відкритих КПВВ. Люди перетинають лінію, щоб відвідати родичів, купити продовольчі 

харчі та інші товари, отримати соціальні виплати та доглянути власність. 
 

З моменту створення вказаних пунктів в’їзду-виїзду, не дивлячись на підвищення рівня насилля та 

труднощів із рухом, число осіб, які перетинають «лінію розмежування», росте із кожним місяцем. З 

січня по липень 2017 року, 6.2 мільйони осіб перетнули «лінію розмежування» через 5 пунктів 

перетину 2. Суворі зимові (більше, ніж - 30 градусів Цельсія) та літні (більше, ніж 40 градусів 

Цельсія) температури, а також час очікування у черзі, мають значний вплив на цивільних осіб, 

особливо похилого віку (представляють значну більшість тих, хто перетинає лінію), які продовжують 

у великій кількості перетинати лінію з метою отримання доступу до основних послуг, таких як 

отримання пенсій та відвідання родичів. 
 

Заходи, що впроваджувались на кожному пункті, по своїй суті були посередницькими та слугували 

зменшенню ризику та пом'якшенню труднощів для тисяч українських громадян, які щоденно 

здійснюють перетин лінії. 
 

Більшість осіб, які перетинають лінію з метою отримання пенсій, соціальних виплат або відвідання 

родичів, є особами похилого віку, які мають дуже великі гуманітарні потреби. Дійсно, в процесі 

довгого очікування при екстремальних температурах, без доступу до питної води або медичного 

обслуговування, у вказаної категорії осіб часто відбуваються теплові удари, перегрівання, 

зневоднення та гіпертонічні кризи, що ускладняються психологічним стресом в результаті воєнних 

дій біля лінії розмежування та КПВВ. 
 

У 2016 році Управлінням ООН з координації гуманітарних питань було рекомендовано всім 

гуманітарним групам невідкладно збільшити об’єми забезпечення водою, основними медичними та 

санітарними послугами на КПВВ. У відповідності до цих рекомендацій та даних спостережень, ПУІ 

вирішила провести Оцінку Потреб Пунктів В’їзду-Виїзду для того, щоб зібрати більше інформації 

щодо наявної ситуації на всіх КПВВ Донецької та Луганської області на підконтрольних уряду 

територіях з метою інформування та розширення майбутньої відповідної програми ПУІ. 
 

 

4. ОПИС ТЕРИТОРІЙ 

 

Оцінка потреб проводилася з 24 по 28 липня 2017 року на чотирьох контрольних пунктах в ’їзду-

виїзду Донецького регіону (КПВВ «Майорськ - Горлівка» / «Мар'їнка – Олександрівка» / 

«Новотроїцьке – Оленівка» / «Гнутове – Октябрь») та на 1 контрольному пункті в’їзду-виїзду 

Луганського регіону (КПВВ «Станиця Луганська»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Фундація 101, Завантаженість Контрольних Пунктів у січні - липні 2017 року
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5. ЗАДАЧА ОЦІНКИ ПОТРЕБ ЗДОРОВ'Я / ЧИСТОТИ 
 

Загальною метою Оцінки Потреб Пунктів Перетину ПУІ є збір інформації від представників 

державної влади та населення, з категорії осіб, які постраждали від конфлікту для того, щоб 

визначити критичні потреби у пунктах в’їзду-виїзду та формувати відповідну стратегію ПУІ. 

А також проведення порівняння інформації, яку використано для оцінки потреб, для визначення 

районів, де є недоліки, щодо яких слід проінформувати відповідний проект та/або додати до існуючих 

або створити нові пропозиції та програми. 

 

5. МЕТОДОЛОГІЯ 
 

Оцінку провели співробітники ПУІ під наглядом Голови Місії. 
 

Оцінку було проведено шляхом безпосередніх виїздів на місця, приватних інтерв'ю за участі державних 

службовців та осіб, які перетинають лінію (будь ласка, зверніться до Додатка 3). 
 

Оцінка потреб проводилася на чотирьох рівнях: 
 

• Заповнення анкет з опитуванням посадових осіб пропускних пунктів: загальний огляд 

інфраструктури КПВВ, режиму роботи, пропускної можливості, присутності урядових та 

неурядових організацій та їхньої діяльності на відповідних пунктах.  
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• Заповнення анкет з опитуванням медичного та ДСНС персоналу: щодо головних питань 

стосовно якості першої медичної допомоги, забезпечення водою, збору сміття та санітарних 

питань. 

 

• Листи індивідуального опитування осіб, що перетинають КПВВ, щодо типу допомоги, яку 

вони отримували або бажали отримати та щодо рівня задоволеності. 

 

• Загальні спостереження 
 

Ця оцінка в основному містить дані про підконтрольні території через труднощі доступу до 

непідконтрольних уряду територій. Разом з тим, анкети включають питання стосовно 

непідконтрольної уряду території, які дозволяють зробити деякі висновки щодо ситуації на КПВВ 

непідконтрольних державі територій. 
 

Всього команда ПУІ провела 101 опитування (близько 20 на пунктах в’їзду-виїзду) з особами, які 

здійснювали перетин, 5 опитувань медичного та ДСНС персоналу, 5 опитувань посадових осіб (на 

кожному пункті в’їзду-виїзду). 
 

7. ВИСНОВКИ ОЦІНКИ 
 

7.1.1 Донецька область - Пункт перетину Майорськ (підконтрольні уряду території) / 

Горлівка (непідконтрольні уряду території)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольний пункт в’їзду-виїзду 
 

Обігрівальні пункти 
 

Медичні пункти 
 

Вода 
 

Громадський транспорт 
 

Вбиральні 
 
 
 
 

КПВВ «Майорськ – Горлівка» є транзитним пунктом для автотранспорту. У зв’язку з тим, що в 

Луганській області функціонує тільки один пішохідний пункт в’їзду- виїзду, велика кількість осіб із 

Луганської області перетинають лінію розмежування через пункт «Майорськ – Горлівка», оскільки 

вказаний пункт є найближчим. Також, вказані КПВВ характеризуються, як переповнені через велику 

кількість пішоходів, що використовують громадський транспорт для того, щоб дістатися до лінії 

розмежування та після чого перетнути її пішки. З січня по липень 2017 року, 1.4 млн осіб перетнули 

лінію розмежування через КПВВ у Майорську 3. У зв’язку з вказаним «переповненням», особи 

змушені знаходитись у черзі на пунктах в’їзду-виїзду більше ніж 8 годин, щоб перетнути лінію 

розмежування. 
3 Фундація 101, Завантаженість Контрольних Пунктів у січні - липні 2017 року
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Вказаний фактор має сильний вплив на їхнє фізичне здоров’я, в особливості під час екстремальних та мінливих 

погодних умов (середня температура на цій території в літній період складає +30 °С, при тому, що в зимній 

період температура коливається від -5°С до -30°С). 
 

КПВВ «Майорськ-Горлівка» розташований на дорозі «Бахмут-Горлівка». Разом з пунктом «Мар’їнка – 

Олександрівка», він є найбільш завантаженим. Режим роботи: з 6.00 до 20.00 (в літній період ) та з 8.00 до 

18.00 ( у зимній період). Середня кількість осіб, які здійснюють перетин – 6 600 осіб 4 та 1 000 автомобілів. У 

літній період пропускна здатність зростає до 11 000 осіб та 1 500 автомобілів, а у зимовий період дорівнює 5 

000 та 8 000 відповідно. У 2016 році КПВВ «Зайцеве» був переміщений ближче до лінії розмежування, та зараз 

має назву Майорськ. 
 

З точки зору безпеки КПВВ «Майорськ – Горлівка» є найгарячішою точкою конфлікту, зокрема, обстріли 

місцевості, де розташовано пункт, є доволі частим явищем. 3 серпня 2017 року близько 01.00 години (на 

момент написання звіту) на контрольному пункті «Майорськ» та наближених районах було чутно два вибухи. 

Від вказаних вибухів ніхто не постраждав, будівлі КПВВ не були пошкоджені. На непідконтрольній уряду 

території кількість обстрілів підрахувати складніше, але INSO (Міжнародна неурядова організація з безпеки) 

регулярно надає інформацію про інциденти у населеному пункті Горлівка та наближених районах. 

 

У порівнянні з минулорічною оцінкою, яка проводилася у червні 2016 року, актуальна гуманітарна ситуація 

поліпшилася на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Майорськ» завдяки зусиллям урядових та неурядових 

організацій, які здійснюють там свою діяльність. Підвищення кількості державних службовців значно знизило 

період очікування перетину з 40 годин до максимум 8 годин. Однак, час перетину КПВВ залишається довгим 

та створює загрозу безпеці осіб, які здійснюють перетин. 
 

Інфраструктура на контрольному пункті в’їзду-виїзду Майорськ: 
 

• Медичні пункти. Два (2) пункти першої медичної допомоги розташовані з обох сторін КПВВ 

«Майорськ». Найближча установа стаціонарного медичного обслуговування знаходиться у місті 

Бахмут. Відстань між містом Бахмут та контрольним пунктом «Майорськ» складає 30 км. У разі 

звернення, час приїзду швидкої медичної допомоги приблизно 30 хвилин. Але, існує військова швидка 

медична допомога, яка розташована у 5 км від КПВВ «Майорськ», яку періодично використовують для 

невідкладних випадків та викликів на нульовий блокпост, куди цивільна швидка медична допомога 

дістатися не може. 

 

• Пункти обігріву. На контрольно-пропускних пунктах існує чотири (4) пункти обігріву.Три (3) з них 

розташовані перед контрольним пунктом в’їзду-виїзду. Четвертий пункт обігріву розташований одразу 

за КПВВ (біля входу) у напрямі нульового блокпоста. 

• Питна вода. Розташовано чотири (4) цистерни питної води вмістом по 500 літрів кожна.Три (3) з них 

знаходяться перед контрольним пунктом, а четверта розташована між контрольним пунктом та 

нульовим блокпостом (поблизу входу в КПВВ). Цистерни питної води поповнюються від трьох до 

чотирьох разів на тиждень. На нульовому блокпості цистерна питної води відсутня. 

 

• Громадські вбиральні та технічна вода. Є шістнадцять (16) надвірних громадських вбиралень. Вісім 

(8) знаходяться перед контрольним пунктом, та вісім (8) розташовані між контрольним пунктом за 

нульовим блокпостом (6 з них, для пішоходів, знаходяться біля КПВВ, близько 50 метрів) та 2, для 

автотранспорту, розташовані приблизно у 200 метрах від КПВВ. Надвірні вбиральні обслуговуються та 

прибираються декілька разів на день. Крім пляшок водно-спиртового розчину, які встановлені біля 

кожної вбиральні для дезінфекції рук, іншої технічної води не має. 

 

• Збирання сміття. На контрольному пункті в’їзду-виїзду встановлено сім (7) контейнерів для сміття. 

Відходи прибирають 2 рази на тиждень. 

 

 
4 Фундація 101, Завантаженість Контрольних Пунктів у січні - липні 2017 року.
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•Бомбосховище. Встановлено два (2) бомбосховища. Перше - на 30 місць, розташоване на підконтрольній 

уряду території КПВВ. Друге - на 5 місць розташоване біля виходу з нульового блокпосту (10 метрів). 
 

Присутність організацій: 
 

Державна прикордонна служба, Національна поліція, Державна служба України з надзвичайних ситуацій 

(ДСНС), Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН), Норвезька рада у 

справах біженців (NCR), Право на Захист (R2P), Прем'єр Уржанс Інтернасьональ (ПУІ) діють на цьому 

контрольному пункті в’їзду-виїзду. 
 

Державна прикордонна служба працює на контрольному пункті в’їзду-виїзду«Майорськ». Є відповідальною за 

перевірку документів, багажу та автотранспорту осіб, які перетинають КПВВ, а також збір та введення даних 

осіб, які перетинають КПВВ. 
 

Національна поліція відповідає за дотримання закону та порядку. 
 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій забезпечує двома (2) пунктами обігріву, які були надані 

УВКБ ООН. Вказані пункти розташовані біля черг на підконтрольній уряду території перед КПВВ, що робить їх 

зручними у застосуванні для осіб з обмеженими можливостями та похилого віку. 46% осіб звертаються до ДСНС 

за медичною допомогою. Персонал ДСНС часто звертається із найскладнішими питаннями до медичного 

персоналу ПУІ та в пункти першої медичної допомоги. Особи з вказаної категорії періодично залишаються на ніч 

у пунктах обігріву ДСНС. 
 

Персонал ДСНС (3 особи) завжди знаходиться на робочих місцях (24 години, 7 днів на тиждень). Працюють 3 

бригади по 3 особи, які міняють один одного кожні 24 години. Вони забезпечують місця відпочинку, 

харчовими продуктами, гарячий чай для осіб, які перебувають або залишаються у черзі на ніч. Вочевидь, 

ДСНС наразі не забезпечується чаєм та харчовими продуктами. ДСНС також відповідає за бомбосховище 

(вміщує 30 осіб). 
 

УВКБ ООН встановив місця для захисту від сонця для осіб, які перебувають у черзі на перетин лінії 

розмежування, надав ДСНС два нових та повністю обладнаних пункти обігріву (генератор енергії, малі сонячні 

батареї), та Державній прикордонній службі України - два модулі з повністю обладнаними робочими місцями для 

контролю документів (березень 2017 року). 
 

Норвезька рада у справах біженців має контейнер, де надається безоплатна юридична інформація особам, які 

перетинають КПВВ з метою отримання правової консультації. 
 

Право на захист надавала юридичні послуги особам, які здійснювали перетин, шляхом консультування у черзі. 
 

Прем'єр Уржанс Інтернасьональ надає повний комплект гуманітарної допомоги на контрольному пункті 

«Майорськ». Організація управляє двома пунктами першої медичної допомоги, а також здійснює керівництво 

санітарним обладнанням (14 громадських вбиралень на контрольному пункті в’їзду- виїзду, дві біля нульового 

блокпоста, 4 цистерни питної води, два пункти обігріву та пункти збору сміття). 
 

ПУІ забезпечує медичним персоналом два пункти першої медичної допомоги, один знаходиться одразу біля 

КПВВ, де особи перебувають у черзі з підконтрольної до непідконтрольної уряду території, а другий одразу після 

КПВВ, де особи перебувають у черзі з непідконтрольної до підконтрольної уряду території.  

 

Перший пункт першої медичної допомоги є дерев'яною спорудою, обладнаною кондиціонером гарячого та 

холодного повітря. Другий пункт першої медичної допомоги обладнано нагрівальним приладом. Обидва пункти 

першої медичної допомоги забезпечені всіма необхідними медичними препаратами та обладнанням для того, щоб 

здійснювати першу медичну допомогу. Кожна бригада складається з 1 лікаря, 1 медсестри, 1 водія/помічника та 1 

прибиральника, режим роботи пунктів першої медичної допомоги: з 8.30 до 16.00, 7 днів на тиждень. Після 

робочих часів пункти першої медичної допомоги зачиняються. Обидва пункти проводять близько 40 прийомів в 

день. Згідно з даними, зібраними за три місяці (травень-липень 2017 року) було зареєстровано 3 292 медичних 

прийомів. Найчастішими причинами звернень за медичною консультацією є різкий біль (20%), ішемічна хвороба 

серця (32%), гіпертонічна криза (11,5 %), алергія (5%) та травми (6%). 
 
 
Форум НДО в Україні приєднався до перекладу цього документу в рамках надання послуг для членів Форуму.  
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У денний час обладнана цивільна швидка медична допомога може приїхати на КПВВ із міста Бахмут приблизно 

за 30 хвилин. У крайніх випадках та невідкладних ситуаціях на нульовому блокпості, використовується військова 

швидка медична допомога, яка розташована у 5 км від КПВВ «Майорськ». Всі випадки медичної допомоги 

направляють до центральної районної лікарні міста Бахмут. За останні три місяці (травень-липень 2017 року) було 

зареєстровано 5 викликів швидкої допомоги, які успішно прибули на КПВВ. Медична бригада ПУІ 29 разів 

прибувала на нульовий блокпост (розташований у 500 метрах від контрольного пункту в’їзду-виїзду «Майорськ») 

для надання медичної допомоги. 

  
Прем'єр Уржанс Інтернасьональ забезпечує функціонування 16 надвірних громадських вбиралень (14 надвірних 

громадських вбиралень з обох сторін КПВВ та 2 - біля нульового блокпоста). Під час проведення оцінки всі 

вбиральні були чисті, забезпечені туалетним папером та водно-спиртовим розчином для дезінфекції рук. 

ПУІ встановила 4 цистерни питної води та поповнює їх 3 або 4 рази на тиждень. Вміст кожної цистерни по 500 

літрів, вони розташовані у пунктах обігріву ДСНС та ПУІ (3 з них ‒ перед контрольним пунктом, четверта ‒ між 

КПВВ та нульовим блокпостом, біля входу до КПВВ). 

  
ПУІ встановила два (2) пункти обігріву, розташовані з обох сторін біля входу до КПВВ. ПУІ обслуговує сім (7) 

контейнерів для збору сміття. Сміття забирають 2 рази на тиждень. Під час проведення оцінки район КПВВ був 

чистим, контейнери були пустими. Бригада ПУІ КПВВ також забезпечує надання гарячого чаю та паперових 

шапок для осіб, що перебувають у черзі на контрольному пункті. 
 

Швидкий аналіз листів опитування, заповнених індивідуально особами:  
• 20 осіб були опитані з використанням форми моніторингу (Додаток 3). 16 жінок та 4 чоловіки. 10 осіб віком між 30 

та 60 роками, та 10 осіб віком більше, ніж 60 років. 

• 6 осіб проживають на підконтрольній уряду території, 14 на непідконтрольній уряду території, 15 з Донецька та 5 з 

Луганська. 

• На підконтрольній уряду території 10 респондентів (50%) зверталися за медичною допомогою та всі дуже задоволені 

якістю отриманої послуги. 18 осіб (90%) - задоволені або дуже задоволені наданої медичною допомогою, одна особа 

- не повністю задоволена.  
• На непідконтрольній уряду території 10 осіб (50%) - незадоволені наданою медичною допомогою та одна особа - 

досить задоволена. Разом з тим, ніхто не звертався за медичною допомогою у процесі цього перетину.  
• 13 осіб (65%) користувалися питною водою та були задоволені.  
• 13 осіб (65%) користувалися громадською вбиральнею та були задоволені чистотою та умовами. 

• 19 осіб (95%) отримали паперові шапки та вони вважають, що такі засоби є дуже корисними у таку спекотну погоду. 

• 20 осіб (100%) сказали, що не стояли в черзі за будь-якою послугою (водою або у вбиральню).  
• 18 осіб (90%) заявили, що вони жодного разу не відчували нестачі будь-якої послуги, а 1 особа (5%) сказала, що вона 

мала досвід нестачі харчових продуктів при перетині. 

• Жодна з осіб (100%) ніколи не перетинала лінію розмежування з дитиною. Не має нестачі вищевказаних послуг, 

специфічних для дітей на обох сторонах КПВВ. 

• 6 осіб (30%) хотіли б бути краще проінформованими з юридичних питань (здача іспитів у ВНЗ, отримання пенсії). 

• 12 осіб (60%) сказали, що бракувало тентів та місць відпочинку з обох сторін КПВВ, 1 особа (5%) сказала про 

часткову відсутність доріг на підконтрольній уряду території та 1 особа (5%) вказала на нестачу магазинів на 

підконтрольній уряду території. 2 особи сказали, що час перетину був дуже довгий та хотілося б, щоб було швидше. 

• Що стосується непідконтрольної уряду території КПВВ, всі респонденти (100%) заявили про нестачу устаткування 

питної води, нестачу/відсутність вбиралень та відсутність паперових шапок. Вони б хотіли бачити те ж саме 

обслуговування на стороні непідконтрольної уряду території, яке є на стороні підконтрольної уряду території. 

 

Головні висновки:  
• Навіть при тому, що час перетину КПВВ було значно скорочено у порівнянні з минулим роком, він 

залишається дуже довгим та має значний негативний вплив на здоров'я, особливо для осіб похилого віку, 

у зимній та літній періоди під час екстремальних температур.  
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• Рівень обслуговування на контрольному пункті «Майорськ» є хорошим. Головною 

проблемою, яку було визначено на КПВВ «Майорськ» у процесі оцінювання, є нестача тентів 

для створення тіні та захисту від сонця для осіб, які чекають на громадський транспорт або у 

черзі, особливо з непідконтрольної до підконтрольної уряду території. 

 

• Запит на більшу інформованість з юридичних питань був отриманий від 30% респондентів. 

• Під час інтерв'ювання представників влади (ДСНС) та неурядових організацій з'ясувалося, що 

ніхто не надавав першої психологічної допомоги постраждалим особам, які перетинають 

КПВВ. 

• Не покриті потреби нульового блокпоста у вбиральнях, питній воді та захисту від сонця. 

• На стороні непідконтрольної уряду території, за результатами останнього візиту ВОШ 

Кластер (WASH Cluster), МКЧХ встановила три (3) резервуари для води, але вони не 

наповнені. Це єдині допоміжні засоби/обладнання, які доступні на непідконтрольній уряду 

території. Однак, згідно зі слів респондентів, на всій непідконтрольній уряду території КПВВ 

«Горлівка» не має служб, що надають вказані послуги. 
 

Рекомендації 
 

• Розглянути можливість встановлення резервуарів питної води та громадських вбиралень для 

осіб у черзі на нульовому блокпосту (відповідно до оцінки безпеки). 

 

• Встановити додаткові тіньові тенти для осіб, які стоять в черзі, це допоможе зменшити число 

звернень до пунктів медичної допомоги особами з хронічними хворобами за медичною 

допомогою. 

 

• Встановити хоча б одну вбиральню для осіб з обмеженими можливостями. 

 

• Покращити надання консультацій з юридичних питань або інформації, як отримати таку 

консультацію. 

 

• Провести тренінг з першої психологічної допомоги серед медичного персоналу та персоналу 

ДСНС, який працює на КПВВ «Майорськ». 

 

• Покращити видимість та наповненість інформаційної дошки відносно доступу до послуг. 

 

• Виступати за введення аналогічної структури гуманітарної допомоги на контрольному пункті 

в’їзду-виїзду непідконтрольної уряду території, тому що згідно з відповідями всіх 

респондентів, служби взагалі відсутні. 
 

7.1.2 - Донецька область – КПВВ « Мар'їнка» (підконтрольна уряду територія) / 

«Олександрівка» (непідконтрольна уряду територія) 

 

КПВВ «Мар'їнка – Олександрівка» є транзитним пунктом для автотранспорту. У зв ’язку з тим, що 

існує тільки один пішохідний пункт перетину у Луганській області, багато осіб із Луганської області 

перетинають лінію розмежування через пункт «Мар'їнка – Олександрівка», тому що цей пункт є 

найближчим до міста Донецьк. Також, вказаний КПВВ характеризується, як переповнений 

пішоходами, що використовують громадський транспорт для того, щоб дістатися до лінії 

розмежування та перетнути її пішки. З січня по липень 2017 року, 1.6 мільйону осіб перетнули лінію 

розмежування через пункт перетину у «Мар'їнці» 5, що робить його найбільш завантаженим 

контрольним пунктом в’їзду- виїзду. Через вказане завантаження, люди змушені стояти у черзі на 

блокпості більше ніж 8 годин, щоб перетнути лінію розмежування, що має сильний вплив на їхнє 

фізичне здоров’я під час екстремальних та мінливих погодних умов (середня температура на цій 

території у літній період складає +30 °С, при тому, що у зимній період температура коливається від -

5°С до -30°С). 
 
5 Фундація 101, Завантаженість Контрольних Пунктів у січні - липні 2017 року
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КПВВ «Мар’їнка – Олександрівка» розташований на дорозі «Курахове – Донецьк». Режим роботи: з 

6.00 до 20.00 у літній період та з 8.00 до 18.00 у зимовий період. Середня кількість осіб, які 

перетинають за день - 5 500 осіб та 1000 автомобілів. У літній період пропускна здатність зростає до 9 

000 осіб та 1 500 автомобілів, та у зимній період - 4 500 та 1 000 відповідно. 
 

З точки зору безпеки, КПВВ «Мар'їнка-Олександрівка» може вважатися найнебезпечнішим 

коридором. У зв’язку з розташуванням КПВВ ‒ у відкритому полі, далеко від населених пунктів та 

лісосмуги, а також його географічну наближеність до м.Донецьк, там часто відбуваються обстріли 

місцевості. У 2017 році, райони населених пунктів Мар’їнки / Красногорівки часто обстрілювалися та 

вважаються найбільш гарячими точками конфлікту на лінії розмежування. З огляду на небезпечний 

стан, контрольний пункт в’їзду-виїзду «Мар’їнка» часто буває зачиненим для перетину 

розпорядженнями державної влади. Вночі КПВВ часто потрапляє під обстріли, через що автомобілі 

змушені чекати у черзі всю ніч. 
 

У порівнянні з тогорічною оцінкою, яка проводилася у червні 2016 року, актуальна гуманітарна 

ситуація на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Мар'їнка» поліпшилася завдяки зусиллям урядових та 

неурядових організацій, які здійснюють там свою діяльність. 
 
 

Інфраструктура на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Мар'їнка»:  
• Здоров'я. Один (1) пункт Першої Медичної Допомоги розташований на підконтрольній уряду 

території КПВВ «Мар'їнка». Найближчі медичні заклади розташовані у місті Курахово та 

місті Красногорівка. Відстань між Курахово та контрольним пунктом в’їзду-виїзду «Марїнка» 

складає 19 км, відстань між контрольним пунктом та підстанцією швидкої медичної допомоги 

м. Красногорівки складає 10 км. У разі звернення швидка медична допомога прибуде через 15 

хвилин із Курахово та через 10 хвилин з Красногорівки.  
• Пункти обігріву. Два (2) пункти обігріву розташовані на підконтрольній уряду території 

КПВВ за пунктом Першої Медичної Допомоги у 1 км від пішохідної черги. 
 
Форум НДО в Україні приєднався до перекладу цього документу в рамках надання послуг для членів Форуму.  
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• Питна вода. Встановлені п'ять (5) резервуарів питної води, 2 резервуари об'ємом по 750 

літрів та 3 ‒ по 500 літрів. Чотири (4) з них встановлені перед контрольно-пропускними 

пунктами. П'ятий встановлений між контрольним пунктом в’їзду-виїзду та нульовим 

блокпостом (біля входу до КПВВ). Воду поповнюють від 2-х до 3-х разів на тиждень. На 

нульовому блокпості цистерна питної води відсутня. 

• Громадські вбиральні та технічна вода. Є дев'ятнадцять (19) надвірних вбиралень, 

встановлених на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Мар'їнка». Тринадцять (13) розташовані 

перед контрольним пунктом в’їзду-виїзду. Десять (10) розташовані вздовж дороги, за чергою 

автотранспорту, вісім (8) металічних вбиралень МКЧХ та дві (2) надвірні вбиральні ПУІ. Три 

(3) надвірні громадські вбиральні (2 встановлені працівниками ПУІ та 1 ‒ ДСНС) розташовані 

біля пункту першої медичної допомоги та прибираються декілька разів на день. Два (2) 

резервуари технічної води для миття рук знаходяться біля надвірних вбиралень ПУІ. Шість 

(6) металічних вбиралень МКЧХ розташовані між контрольним пунктом в’їзду-виїзду та 

нульовим блокпостом (розташовані біля виходу з КПВВ).  
• Збір сміття. П'ять контейнерів для збору сміття встановлені на контрольному пункті в’їзду-

виїзду. Сміття забирають два (2) рази на тиждень. 

• Бомбосховище. Є одне (1) бомбосховище. Кількість місць – від 4 до 5-ти. 

 

Присутність організацій:  
Державна прикордонна служба, Національна поліція, комунальні служби Мар'їнки, Державна служба 

України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ), 

Адвентистське Агентство Розвитку та Допомоги (АДРА), Право на захист (R2P), Прем'єр Уржанс 

Інтернасьональ (ПУІ) з українським партнером з підконтрольної уряду території Першим 

добровольчим мобільним шпиталем ім. Миколи Пирогова (ПДМШ) діють на цьому контрольному 

пункті в’їзду-виїзду. 

 

Прикордонна служба працює на контрольному пункті в’їзду-виїзду«Мар'їнка».Вони відповідають за 

перевірку документів, багажу, автомобілів осіб та введення даних осіб, які перетинають КПВВ. 

 

Національна Поліція відповідає за дотримання закону та порядку. 

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій забезпечує одним, повністю обладнаним 

(генератор енергії, мала сонячна батарея), пунктом обігріву (наданим УВКБ ООН), який 

розташований в 1 км від КПВВ. Персонал ДСНС (3 особи) завжди знаходиться на робочих місцях (24 

години, 7 днів на тиждень ). Працюють 3 бригади по 3 особи, які міняють один одного кожні 24 

години. Протягом цього часу вони забезпечують місцями відпочинку, продуктами харчування, 

гарячим чаєм осіб, які стоять або залишаються в черзі на ніч.  
ДСНС також відповідає за бомбосховище (яке вміщує максимум 5 осіб)  
ДСНС також встановила та обслуговує одну надвірну вбиральню біля пункту обігріву. 

 

Комунальні служби Мар'їнки встановили п'ять (5) контейнерів для збору сміття.Упродовж проведення 

оцінки контейнери були порожні. 
 

УВКБ ООН встановив місця захисту від сонця для осіб, які стоять в черзі перетину лінії та надав 

ДСНС два нових та повністю обладнаних, пункти обігріву (генератор енергії, малі сонячні батареї), та 

Державній прикордонній службі України - два модулі з повністю обладнаними робочими місцями для 

документального контролю (січень 2017 року). 
 

МКЧХ встановив та підтримує 14 металічних вбиралень. 6 із них розташовані між контрольним 

пунктом в’їзду-виїзду «Мар'їнка» та нульовим блокпостом, 8 з них - вздовж дороги, де автомобілів 

стоять у черзі для виїзду на підконтрольну урядом територію. Протягом перебування всі вбиральні 

були чисті, але туалетний папір та технічна вода для миття рук були відсутні. 
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АДРА встановили два (2) резервуари питної води на 750 літрів, розташовані біля входів з обох боків КПВВ. Під 

час візиту резервуар на підконтрольній уряду території був повний, резервуар нульового блокпоста - порожній. 

За словами державних службовців КПВВ, він наповнювався 1 тиждень тому. 
 

Право на захист надавали юридичні послуги особам, які здійснювали перетин, шляхом консультування осіб у 

черзі, на регулярній основі. 

 

Прем'єр Уржанс Інтернасьональ (ПУІ) спільно з українським партнером підконтрольної уряду території 

Першим добровольчим мобільним шпиталем ім. Миколи Пирогова (ПДМШ), встановили пункт першої 

медичної допомоги, що надає медичну допомогу та санітарні послуги.  
ПУІ надала ПДМШ екіпірований медичним та немедичним обладнанням контейнер (меблі, генератор енергії, 

кондиціонер та обігрівальні пристрої). Пункт Першої Медичної Допомоги розташований біля місця, де люди 

виходять з автобуса (1 км від КПВВ «Мар'їнка»). Медична бригада ПДМШ складається з 1 лікаря, 1 медсестри, 

1 водія/помічника; режим роботи пунктів першої медичної допомоги: з 9.00 до 16.00, 7 днів на тиждень. У 

неробочий час пункти першої медичної допомоги зачинені та замкнені. Медична бригада приймає близько 20-

25 осіб в день. 

  
Згідно з даними, зібраними за три місяці (травень - липень 2017 року) було зареєстровано 1 521 наданих 

медичних консультацій. Найчастішими причинами звернення за медичною консультацією є: гострий біль 

(18%), гіпертонічна криза (27 %), алергія (11%) та травми (4%). Медична бригада 45 разів прибувала на 

нульовий блокпост (розташований у 1,8 км від КПВВ «Мар'їнка») для надання медичної допомоги. У денний 

час, обладнана цивільна швидка медична допомога може приїхати на КПВВ із міста Курахово приблизно за 15 
хвилин. За 3 місяці (з травня по липень 2017 року) було 6 викликів швидкої допомоги на КПВВ «Мар'їнка». Всі 

випадки було передано до міської лікарні міста Курахово. 

  
ПУІ встановила пункт обігріву біля пункту Першої Допомоги. ПУІ встановила три (3) контейнери питної води 

на 500 літрів. Два (2) встановлені біля пункту першої допомоги та пункту обігріву ДСНС, один (1) біля черги 

автотранспорту. ПУІ встановила та обслуговує чотири (4) надвірні громадські вбиральні; дві (2) надвірні 

вбиральні вздовж дороги, де автомобілів стоять у черзі та дві (2) біля пункту першої медичної допомоги. Під 

час проведення оцінки, всі вбиральні були чисті та забезпечені туалетним папером. Вказані вбиральні 

прибирають декілька разів на день. ПУІ встановила 2 резервуари технічної води біля вбиралень для миття рук. 

Обидва забезпечені засобом для миття рук. Бригада ПУІ КПВВ також надає гарячий чай та паперові шапки для 

осіб, що стоять у черзі на контрольному пункті в’їзду-виїзду. 
 

Швидкий аналіз листів опитування, заповнених індивідуально особами:  
• 21 особа була опитана з використанням форми моніторингу (Додаток 3). 15 жінок та 6 чоловіків. 4 

особи віком 30 років або менше, 13 осіб ‒ між 30 та 60 роками, та 4 особи віком більше, ніж 60 років.  
• 9 осіб проживають на підконтрольній уряду території, 11 на непідконтрольній уряду території, 21 з м. 

Донецьк та 1 з м. Луганськ. 

• На стороні підконтрольної уряду території 4 респонденти (19%) зверталися за медичною допомогою до 

пункту першої допомоги та були задоволені обслуговуванням. 12 осіб (57%) сказали, що вони були 

достатньо задоволені медичним обслуговуванням на контрольному пункті в’їзду-виїзду та 5 осіб (24%) 

‒ не повністю задоволені. 1 особа прокоментувала, що пункти першої допомоги знаходиться далеко від 

КПВВ.  
• На стороні непідконтрольної уряду території 8 осіб (38%) сказали, що достатньо задоволені медичним 

обслуговуванням, 12 (57%) ‒ не задоволені. Разом з тим, ніхто за медичною до-помогою не звертався. 

• 17 осіб (68%) використовували питну воду на підконтрольній уряду території, серед яких 50% 

задоволені, та 50% частково задоволені. 

• 2 особи (9%) використовували питну воду на непідконтрольній уряду території та достатньо 

задоволені. 

• 7 осіб (30%) використовували технічну воду на стороні підконтрольної уряду території, серед яких 1 

особа ‒ дуже задоволена, 2 особи ‒ задоволені та 3 особи ‒ відносно задоволені. 

• Тільки 1 особа використовувала технічну воду на непідконтрольній уряду території та була задоволена. 
.  
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• 10 осіб (50%) використовували громадську вбиральню на підконтрольній уряду території, серед яких 8  ‒ 

задоволені та 2 ‒ достатньо задоволені. 

• 9 осіб (42%) сказали, що користувалися вбиральнями на непідконтрольній уряду території та 3 з них 

були не задоволені, 2 ‒ частково задоволені, 3 ‒ достатньо задоволені та 1 ‒ задоволена. 

• Відсутні особи, які очікували у черзі за водою та у вбиральні на підконтрольній уряду території, 5 осіб 

сказали, що вони повинні були чекати у черзі у вбиральню на непідконтрольній уряду території.  
• 17 осіб (80%) отримали паперові шапки та 7 з них були дуже задоволені, 4 ‒ задоволені, 6 ‒ достатньо 

задоволені 

• 17 осіб (80%) заявили, що не відчували нестачі, однак 7 осіб сказали, що в них був вказаний досвід (4 з 

них відчули нестачу води на непідконтрольній уряду території) 

• 3 особи (14%) вже переходили лінію розмежування разом із дітьми. Відсутня нестача вищевказаних 

послуг, специфічних для дітей на обох сторонах КПВВ. 

• 7 осіб (33%) хотіли б бути краще проінформованими з юридичних питань (юридична консультація, 

відвідання університетів). 

• 5 осіб (33%) сказали, що вони відчували нестачу послуг банків/ATM/автобусів та 2 особи (9%) сказали 

про нестачу тіньових тентів та місць відпочинку на підконтрольній уряду території, між тим 5 осіб (29%) 

підкреслили відсутність тіньових тентів та місць відпочинку на непідконтрольній уряду території. Тільки 

1 респондент сказав, що час перетину є дуже довгим. 
 

Головні висновки:  
• Навіть при тому, що час перетину КПВВ було значно скорочено у порівнянні з минулим роком, він 

залишається дуже довгим та має значний вплив на здоров'я осіб, особливо у зимовий та літній періоди, 

коли температури екстремальні.  
• Рівень обслуговування на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Мар'їнка» є достатньо хорошим. За 

результатами проведення оцінки та опитувань головною проблемою є відсутність місць захисту від 

сонця, у яких можна перебувати після виходу з автобуса, що прибув до КПВВ та під час очікування на 

громадський транспорт. 

• Під час опитування представників влади (ДСНС) та неурядових організацій з'ясувалося, що ніхто не 

надавав першої психологічної допомоги постраждалим особам, які перетинають КПВВ. 

• Запит на більшу інформованість з юридичних питань був отриманий від 30% респондентів.  
• Не покриті потреби нульового блокпоста у вбиральнях, питній воді та захисту від сонця.  
• Згідно з останніми спостереженнями, на непідконтрольній уряду території, під час візиту ВОШ Кластер, 

працюють тільки дві (2) громадські вбиральні (встановлені МКЧХ ). Крім того, відповідно до інформації 

наданої респондентами, служби, на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Олександрівка» на 

непідконтрольній уряду території, існують, але надають обмежені послуги. 

 

Рекомендації:  
• Перемістити Пункт першої медичної допомоги ближче до КПВВ «Мар'їнка». Це допоможе 

пришвидшити надання невідкладної медичної допомоги особам, що перебувають у черзі. 

• Розглянути встановлення резервуарів питної води та вбиралень на нульовому блокпості (після 

проходження перевірки безпеки). 

• Встановити більше цистерн з питною водою та громадських вбиралень між контрольним пунктом в’їзду-

виїзду «Мар'їнка» та нульовим блокпостом. 

• Встановити хоча б одну вбиральню для осіб з обмеженими можливостями. 

• Посилити надання консультацій з юридичних питань або інформації, як отримати таку консультацію. 

• Посилити видимість та наповнення інформаційних дощок щодо доступу до послуг. 

• Провести навчання з першої психологічної допомоги для персоналу ДСНС, який працює на 

контрольному пункті в’їзду-виїзду «Мар'їнка». 

• Виступати за введення аналогічної структури гуманітарної допомоги на контрольному пункті в’їзду-

виїзду непідконтрольної уряду території, тому що згідно з відповідями всіх респондентів, робота таких 

служб є незадовільною. 
 

7.1.3 Донецька область - КПВВ «Новотроїцьке» (підконтрольна уряду територія)/Оленівка 

(непідконтрольна уряду територія) 
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КПВВ «Новотроїцьке – Оленівка» є транзитним пунктом для автотранспорту. У зв’язку з тим, що 

існує тільки один пішохідний пункт перетину у Луганській області. Значна кількість осіб із 

Луганської області перетинають лінію розмежування через пункт «Новотроїцьке – Оленівка», тому 

що цей пункт є найближчим до міста Донецьк. Також, вказаний КПВВ характеризується, як 

переповнений пішоходами, які використовують громадський транспорт для того, щоб дістатися до 

лінії розмежування та перетнути її пішки. З січня по липень 2017 року лінію розмежування через 

пункт у Новотроїцьку6 перетнули 1.3 млн осіб. Через вказане надмірне завантаження, особи змушені 

стояти у чергах на блокпості більше ніж 8 годин, щоб перетнути лінію розмежування. Вказаний факт 

має сильний вплив на їхнє фізичне здоров ’я під час екстремальних та мінливих погодних умов 

(середня температура на цій території в літній період складає +30 °С, а в зимовий коливається від -5°С 

до - 30°С). 
 

З точки зору безпеки, КПВВ «Новотроїцьке – Оленівка» є найбільш стабільним пунктом перетину у 

Донецькій області. Обстріл району розташування КПВВ не є таким частим явищем, як на інших 

контрольно-пропускних пунктах. 
 

КПВВ «Новотроїцьке» є головним контрольним пунктом в’їзду-виїзду на дорозі «Маріуполь – 

Донецьк». Режим роботи КПВВ: з 6.00 до 20.00 в літній період та з 8.00 до 18.00 в зимовий період. 

Середня кількість осіб, які перетинають КПВВ за день становить 5 000 осіб та 1 000 автомобілів. В 

літній період пропускна здатність зростає до 8 000 осіб та 1 500 автомобілів. Відстань від КПВВ до 

нульового блокпоста становить 3 км.  
КПВВ Навотроїцьке  

 
Новомиколаївка 

 
Оленівка  

ДОНЕЦЬКА 
 
 

 
Оленівка  

:A(EECP) 
 

Olenivka  
NGCA (Cl 

 
 

 
Berezove GCA (0-CP) 

 
 КПВВ 

 

 Докучаєвськ 
 

 Пункти обігріву 
 

Новотроїцьке Медичні пункти 
 

(EECP) 
Вода 

 

 
 

Новотроїцьке 
Громадський транспорт 

 

Вбиральні  

 
 

Оленівка  
 

 
 
 
 
 

 

У порівнянні з тогорічною оцінкою, яка проводилася у червні 2016 року, актуальна гуманітарна 

ситуація на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» значно поліпшилася завдяки зусиллям 

урядових та неурядових організацій, які проводять там свою діяльність. 

 
6 Фундація 101, Завантаженість контрольних пунктів у січні‒липні 2017 року
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Інфраструктура на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Новотроїцьке»: 
 

• Здоров'я. Один (1) пункт першої медичної допомоги розташований на підконтрольній уряду території 

КПВВ. Найближчий медичний заклад знаходиться у місті Волноваха. Відстань між м.Волноваха та 

контрольним пунктом в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» складає 20 км. При зверненні, час приїзду швидкої 

медичної допомоги з Волновахи приблизно 15 хвилин. 

 

• Пункти обігріву. В наявності три (3) пункти обігріву. Один з низ розташований на підконтрольній 

уряду території КПВВ, інші два ‒ між контрольним пунктом в’їзду-виїзду та нульовим блокпостом 

(біля входу-виходу з КПВВ). 

 

• Питна вода. В наявності чотири (4) цистерни питної води об'ємом в 500 літрів, три з них встановлені у 

різних місцях КПВВ «Новотроїцьке» та один ‒ на нульовому блокпості. 

 

• Громадські вбиральні та технічна вода. Загалом, на контрольному пункті в’їзду-виїзду Новотроїцьке 

є дванадцять (12) надвірних громадських вбиралень, п’ять (5) знаходяться вздовж дороги перед входом 

на КПВВ, де особи перебувають у черзі на перетині лінії до підконтрольної уряду території, чотири (4) 

‒ безпосередньо на контрольному пункті в’їзду-виїзду, та три (3) ‒ за контрольним пунктом в’їзду-

виїзду у напрямку нульового блокпоста. Також встановлено п'ятнадцять (15) біотуалетів між 

контрольним пунктом в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» та нульовим блокпостом «Оленівка». Дев'ять (9) 

встановлені між контрольним пунктом в’їзду-виїзду та нульовим блокпостом «Новотроїцьке». Всі ці 

вбиральні були чисті упродовж візиту, але туалетний папір та технічна вода для миття рук були 

відсутні. Шість (6) біотуалетів встановлені між нульовим блокпостом «Новотроїцьке» та нульовим 

блокпостом «Оленівка». Персонал не має доступу до цих вбиралень, щоб перевірити чистоту та 

відповідне забезпечення (наявність туалетного паперу тощо). На вказаній ділянці немає технічної води 

для миття рук. 

В контрольному пункті в’їзду-виїзду встановлені три (3) цистерни технічної води. Дві (2) розташовані 

перед контрольним пунктом, а ще одна ‒ між контрольним пунктом в’їзду-виїзду та нульовим 

блокпостом (біля входу-виходу з КПВВ). 

  
• Збір сміття. Шість (6) контейнерів для збору сміття встановлені на контрольному пункті в’їзду-

виїзду. Сміття забирають 2 рази на тиждень. 

  
• Бомбосховище. Є одне (1) бомбосховище на 10 місць. 

 

Присутність організацій:  
Державна прикордонна служба, Національна поліція, комунальні служби с. Новотроїцьке, Державна служба 

України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй у справах 

біженців (УВКБ ООН), Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ), "Лікарі без кордонів" (MSF), Право 

на захист (R2P), Прем'єр Уржанс Інтернасьональ (ПУІ) зі своїм партнером - Першим добровольчим мобільним 

шпиталем ім. Миколи Пирогова (ПДМШ) діють на цьому контрольному пункті в’їзду-виїзду. 

 

Прикордонна служба працює на контрольному пункті в’їзду-виїзду Новотроїцьке. Вони відповідають за 

перевірку документів, багажу та автотранспорту осіб, які перетинають КПВВ, а також введення даних осіб, які 

перетинають КПВВ. 

 

Національна поліція відповідає за дотримання закону та порядку. 

 

Комунальні служби Новотроїцького встановили п'ять (5) контейнерів для збору сміття. Упродовж проведення 

оцінки контейнери були порожні. Комунальні служби також встановили чотири (4) надвірні вбиральні на 

території КПВВ. Вказані вбиральні прибираються не регулярно та були брудні впродовж візиту. У зв’язку з 

наявністю підземного джерела в районі КПВВ, встановлення нової надвірної вбиральні є не можливим. 

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій забезпечує одним, повністю обладнаним (генератор 

енергії, мала сонячна батарея), пунктом обігріву (наданим УВКБ ООН), який розташований в 1 км від КПВВ.  
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Персонал ДСНС (3 особи) завжди на робочих місцях (24 години, 7 днів на тиждень). Працюють 3 бригади по 3 

особи, які міняють один одного кожні 24 години. Протягом цього часу вони забезпечують місця відпочинку, 

продукти харчування, гарячий чай для осіб, які стоять або залишаються в черзі на ніч. ДСНС також відповідає за 

бомбосховище (вміщує максимум 10 осіб). 
 

УВКБ ООН встановили місця укриття від сонця для осіб, які стоять у черзі для перетину лінії, та надали ДСНС 

два нових, повністю обладнаних пункти обігріву (генератор енергії, мала сонячна батарея). 
 

МКЧХ встановили та обслуговують п'ятнадцять (15) біотуалетів (9 ‒ між контрольним пунктом в’їзду-виїзду та 

нульовим блокпостом «Новотроїцьке», 6 ‒ між нульовим блокпостом підконтрольної уряду території 

«Новотроїцького» КПВВ та нульовим блокпостом непідконтрольної уряду території КПВВ «Оленівки»). Дев'ять 

(9) вбиралень між контрольним пунктом в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» та нульовим блок-постом були чисті під 

час візиту, але туалетний папір та технічна вода для миття рук були відсутні. Персонал не отримав доступ до 

вбиралень, що знаходяться між нульовими блокпостами. 
 

MSF встановили чотири (4) цистерни питної води у різних місцях на контрольному пункті в’їзду-виїзду (біля 

пішохідної черги з обох сторін КПВВ та з обох сторін нульового блокпоста). Під час проведення оцінки - всі 

цистерни з питною водою були повні. 
 

Право на захист на регулярній основі надавали юридичні послуги шляхом консультування осіб у черзі. 

 

Прем'єр Уржанс Інтернасьональ (ПУІ) спільно з українським партнером підконтрольної уряду території Першим 

добровольчим мобільним шпиталем ім.Миколи Пирогова (ПДМШ), встановили Пункт Першої Медичної 

Допомоги, що надає медичну допомогу та санітарні послуги. ПУІ надала ПДМШ екіпірований медичним та не 

медичним обладнанням контейнер (меблі, генератор енергії, кондиціонер та обігрівальні пристрої). Пункт першої 

допомоги розташований у 10-ти метрах від КПВВ «Новотроїцьке». 

 

Медична бригада ПДМШ складається з 1 лікаря, 1 медсестри, 1 водія/помічника; режим роботи пунктів першої 

медичної допомоги: з 9.00 до 16.00, 7 днів на тиждень. У неробочі часи пункти першої медичної допомоги 

зачинені та замкнені. Вони використовуються, як пункт попереднього огляду осіб, яким потрібна медична 

допомога. Медична бригада приймає близько 20-25 осіб за день.  

 

Згідно з даними, зібраними за три місяці (травень - липень 2017 року), було зареєстровано 1 598 медичних 

прийомів. Найчастішими причинами звернення за медичною консультацією є: гострий біль (11%), гіпертонічна 

криза (17 %), алергія (10%) та травми (3%). Медична бригада 7 разів прибувала на нульовий блокпост 

(розташований у 3 км від КПВВ «Новотроїцьке») для надання швидкої медичної допомоги. У денний час 

обладнана цивільна швидка медична допомога може приїхати на КПВВ із міста Волноваха приблизно за 15 

хвилин. За 3 місяці (з травня по липень 2017 року) було 3 виклики швидкої допомоги на КПВВ «Новотроїцьке». 

Всі випадки перенаправляють до Центральної районної лікарні міста Волноваха. ПУІ встановила пункт обігріву 

біля пункту першої допомоги. 
  
ПУІ встановили та обслуговують вісім (8) громадських вбиралень. П'ять (5) ‒ встановлені вздовж дороги на 

підконтрольній уряду території КПВВ, де люди стоять у черзі. Три (3) ‒ встановлені між контрольним пунктом 

в’їзду-виїзду та нульовим блокпостом біля входу-виходу. Під час проведення оцінки всі вбиральні були чисті та 

забезпеченні туалетним папером. Вказані вбиральні прибирають декілька разів на день. 
 

ПУІ встановили 3 цистерни з технічно водою. Одна встановлена біля надвірних вбиралень між контрольним пунктом 

в’їзду-виїзду та нульовим блокпостом. Дві встановлені на підконтрольній уряду території КПВВ біля надвірних 

вбиралень. Під час візиту та оцінки, цистерни технічної води були заповнені. Зазначені цистерни поповнюються 1 або 

2 рази на тиждень. Бригада ПУІ КПВВ також забезпечує гарячий чай та паперові шапки для осіб, що стоять у черзі на 

контрольному пункті в’їзду-виїзду. 
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Швидкий аналіз листів опитування, заповнених індивідуально особами: 

• 15 осіб були опитані з використанням форми моніторингу (Додаток 3). 8 жінок та 7 чоловіків. 2 особи віком  

       30 або менше, 10 осіб віком між 30 та 60 роками, 3 особи віком більше, ніж 60 років. 

• 5 осіб проживають на підконтрольній уряду території, 10 на непідконтрольній уряду території. 14 з 

Донецька та 1 з Луганська. 

• На стороні підконтрольної уряду території 4 особи (19%) зверталися за медичною допомогою до пункту 

першої допомоги та були задоволені обслуговуванням. 8 осіб (53%) сказали, що вони достатньо задоволені 

медичним обслуговуванням на контрольному пункті в’їзду-виїзду та 7 осіб (46%) ‒ не задоволені. 

• На стороні непідконтрольної уряду території 2 особи (12%) зверталися за медичною допомогою у пункт 

першої допомоги. 5 респондентів були частково задоволені наданою медичною допомогою, 9 ‒ зовсім не 

задоволені. 

• 5 осіб (33%) сказали, що достатньо задоволені медичною допомогою на стороні непідконтрольної уряду 

території та 8 (53%) ‒ не задоволені. 

• 7 осіб (46%) використовували питну воду на стороні непідконтрольної уряду території та були достатньо 

задоволені. 

• Тільки 2 особи (13%) використовували питну воду на непідконтрольній уряду території та обидві достатньо 

задоволені. 

• Жоден з респондентів не використовував технічну воду на підконтрольній уряду території, 2 

використовували технічну воду на непідконтрольній уряду території (1 особа ‒ задоволена та 1 ‒ 
незадоволена). 

• 7 осіб (46 %) користувалися громадською вбиральнею на підконтрольній уряду території, серед яких 1 ‒ 
задоволена, 4 ‒ частково задоволені та 1 ‒ незадоволена. 

• 3 особи (18%) сказали, що вони користувалися вбиральнями на стороні непідконтрольної уряду території. 1 

респондент ‒ задоволений та 2 ‒ незадоволені. 

• Жоден з респондентів не мав очікувати у черзі до води з обох сторін (підконтрольної та непідконтрольної 

уряду території). 

• 1 особа очікувала у черзі у вбиральню на підконтрольній уряду території та 1 особа чекала у черзі у 

вбиральню на стороні непідконтрольної уряду території. 

• 5 осіб (33%) отримали паперові шапки та 4 з них були дуже задоволені, 1 ‒ частково задоволена. 

• 7 осіб (47%) заявили, що вже мали досвід нестачі (не вказуючи, який саме) під час перетину.  
• Жоден з респондентів ніколи не перетинав КПВВ разом з дітьми. 

• 6 осіб (40%) бажали б бути краще проінформованими з юридичних питань.  
• 6 осіб (40%) звернули увагу на відсутність тіньових тентів та місць відпочинку на підконтрольній та 

непідконтрольній уряду території, 4 (27%) особи вважають, що перетин займає занадто багато часу та 

хотіли б перетинати швидше. 
 

Головні висновки:  
• Навіть при тому, що час перетину КПВВ було значно скорочено у порівнянні з минулим роком, він 

залишається дуже довгим та має значний вплив на здоров'я осіб, особливо у зимній та літній періоди, коли 

температури екстремальні.  
• Загалом, рівень обслуговування на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» є достатнім та 

хорошим. 

• Під час опитування представників влади (ДСНС) та неурядових організацій з'ясувалося, що ніхто не 

надавав першої психологічної допомоги постраждалим особам, які перетинають КПВВ. 

• Запит на більшу інформованість щодо юридичних питань був отриманий від 30% респондентів.  
• Не є покритими потреби нульового блокпоста у вбиральнях, питній воді та захисту від сонця.  
• На непідконтрольній уряду території, згідно з останніми результатами візиту ВОШ Кластер, МКЧХ 

встановили 6 біотуалетів та дві (2) цистерні технічної води. Відповідно до опитаних респондентів, служби 

на КПВВ «Оленівка», на непідконтрольній уряду території, існують, але не підтримуються належним 

чином (вбиральні) або завжди не працюють (постачання води). Повинно бути зауважено, що КПВВ 

«Оленівка» є найкращим за обслуговуванням контрольним пунктом в’їзду-виїзду на непідконтрольній 

уряду території. 
 

Рекомендації:  
• Встановити тіньові тенти для осіб, які стоять в черзі до нульового блокпоста. Це допоможе зменшити число 

звернень за медичною допомогою особами з хронічними хворобами. 

• Провести тренінг з першої психологічної допомоги серед медичного персоналу, що працює на 

контрольному пункті в’їзду-виїзду «Новотроїцьке».  
• Встановити хоча б одну вбиральню для осіб з обмеженими можливостями.  
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• Посилити надання консультацій з юридичних питань або інформації, як отримати таку 

консультацію. 

• Посилити видимість та наповнення інформаційних дощок щодо доступу до послуг. 

• Виступати за посилення доступної гуманітарної допомоги на контрольному пункті в’їзду-

виїзду непідконтрольної уряду території (після поглибленої оцінки потреб). 
 

7.1.4 Донецька область - КПВВ «Гнутове/Пищевик» (підконтрольна уряду територія) – 

«Октябрь» (непідконтрольна уряду територія) 

 

КПВВ «Гнутове – Октябрь» є транзитним пунктом для автотранспорту. Це найменш навантажений 

КПВВ у Донецькій області. З січня по липень 2017 року, 0.7 млн осіб перетнули лінію розмежування 

через пункт перетину у Гнутове 7. 
 

КПВВ «Гнутове» розташований на півдні Донецької області, режим роботи: з 6.00 до 20.00 в літній 

період та з 8.00 до 18.00 у зимовий період. Середня кількість осіб, які перетинають КПВВ за день ‒ 3 

500 осіб та 500 автомобілів. В літній період пропускна здатність зростає до 4 500 осіб та 1 000 

автомобілів, у зимовий період  ‒ 2 500 та 500 відповідно. Відстань між контрольним пунктом в’їзду-

виїзду та нульовим блокпостом складає 200 м. 
 

У 2017 році ситуація з безпекою у Гнутовому залишається більш менш спокійною, однак вночі 

періодично відбуваються військові зіткнення.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Контрольний пункт в’їзду-виїзду 

 
Обігрівальні пункти 

 
Медичні пункти 

 
Вбиральні 

 
Громадський транспорт 

 
Вода 

 

 

Інфраструктура на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Гнутове»: 

• Здоров'я. Один (1) пункт першої медичної допомоги розташований на підконтрольній уряду території 

КПВВ «Гнутове». Найближчий медичний заклад знаходиться у селі Павлопіль. Відстань між с. Павлопіль 

та контрольним пунктом в’їзду-виїзду «Гнутове» складає 3,5 км. При зверненні, час приїзду швидкої 

медичної допомоги з с. Павлопіль складатиме приблизно 5 хвилин. 

• Пункти обігріву. Один (1) пункт обігріву розташований на підконтрольній уряду території КПВВ. 
 

7 Фундація 101, Завантаженість Контрольних Пунктів у січні - липні 2017 року
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• Питна вода. Дві цистерни з питною водою об'ємом на 1000 літрів встановлені на контрольному пункті 

в’їзду-виїзду «Гнутове». Воду поповнюють 1 раз на тиждень.  
• Громадські вбиральні та технічна вода. На контрольному пункті в’їзду-виїзду «Гнутове» 

встановлені три (3) надвірні громадські вбиральні з цистернами технічної води для миття рук біля 

них.  
• Збір сміття. Три (3) контейнери для збору сміття встановлені на контрольному пункті в’їзду-виїзду. 

Сміття забирають 2 рази на тиждень. 

• Бомбосховище. Є одне (1) бомбосховище на 25 місць. 

 

Присутність організацій:  
Державна прикордонна служба, Національна поліція, комунальні служби с. Павлопіль, Державна служба 

України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй у справах біженців 

(УВКБ ООН), Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ), "Лікарі без кордонів" (MSF), Адвентистське 

Агентство Розвитку та Допомоги (АДРА), Право на захист (R2P) діють на цьому контрольному пункті в’їзду-

виїзду. 

 

Прикордонна служба працює на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Гнутове». Вони відповідають за перевірку 

документів, багажу та автомобілів осіб, які перетинають КПВВ, та введення даних осіб, які перетинають 

КПВВ. 
 

Національна поліція відповідає за дотримання закону та порядку. 
 

Місцеві органи влади с.Павлопіль встановили три (3) контейнери для збору сміття. Упродовж проведення 

оцінки контейнери були порожні. 
 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій надає підтримку у вигляді першої допомоги та базових 

послуг. Пункт обігріву (наданий УВКБ ООН) має можливість для розташування десяти ліжок та обладнані 

місцем для зберігання продуктів харчування, якщо люди залишатимуться там на ніч. Контейнер першої 

медичної допомоги (наданий МКЧХ) має медичне обладнання, кондиціонер повітря й усі необхідні лікарські 

засоби та препарати (засоби, препарати та медичне обладнання були надані MSF). Бомбосховище може 

вмістити 25 осіб. Цистерна з водою розташована біля служб ДСНС.  
Персонал ДСНС (4 особи включно з 1 фельдшером) завжди на робочих місцях (24 години, 7 днів на тиждень). 

Працюють 3 бригади по 4 особи (включно з 1 фельдшером), які міняють один одного кожні 24 години. До 

обов'язків персоналу входить надання першої медичної допомоги. При проведенні оцінки фельдшер пояснив, 

що він проводить близько 10‒15 консультацій на день. Найчастішими причинами звернення за консультацією 

протягом останнього місяця роботи є: гострий біль (30%), підвищений тиск (35 %), гіпертонічна криза (13 %). 

Персонал ДСНС не лишає свої тенти. Персонал ДСНС повідомив, що найближчий медичний заклад (першої 

медичної допомоги) знаходиться у Павлополі. Він розташований у 3,5 км від КПВВ, повністю обладнаний та 

має у розпорядженні швидку медичну допомогу, яку можна викликати у невідкладному випадку. Медичний 

персонал ДСНС не може надати будь-яку інформацію стосовно виклику швидкої допомоги на КПВВ 

«Гнутове». Персонал ДСНС також встановив та підтримує три (3) вбиральні, які розташовані біля служби 

ДСНС. Під час візиту вбиральні були чисті, з туалетним папером та обладнанням для миття рук. 

 

УВКБ ООН встановили місця укриття від сонця для осіб, які стоять у черзі для перетину, та надали ДСНС нові 

повністю обладнані пункти обігріву (генератор енергії, мала сонячна батарея). 
 

МКЧХ надали ДСНС контейнер для використання у якості пункту першої медичної допомоги. 
 

MSF надали ДСНС лікарські засоби, таблетки та медичне обладнання. 
 

АДРА встановила дві (2) цистерни питної води об'ємом у 1000 літрів. Одну (1) було встановлено біля тенту 

ДСНС та другу встановили біля пункту першої медичної допомоги. Доставка води організована АДРА один раз 

на тиждень. Під час візиту з метою оцінювання, всі цистерни питної води були повні.  
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Право на захист  надавали юридичні послуги шляхом консультування осіб у черзі. 

 

Швидкий аналіз листів опитування, заповнених індивідуально особами:  
• 22 особи були опитані з використанням форми моніторингу (Додаток 3). 12 жінок та 10 чоловіків. 2 

особи віком 30 років або менше, 13 осіб віком між 30 та 60 роками, та 7 осіб віком більше, ніж 60 років. 

• 10 осіб проживають на підконтрольній уряду території та 12 на непідконтрольній уряду території та всі 

вони з боку Донецька. 

• На стороні підконтрольної уряду території 8 осіб (36%) зверталися за медичною допомогою до пункту 

першої допомоги та були задоволені обслуговуванням. 4 з них сказали, що вони були задоволені 

медичним обслуговуванням, 3 особи були частково задоволені та 1 - не задоволена. Загалом, 14 

респондентів (64%) були достатньо задоволені медичним обслуговуванням на стороні підконтрольної 

уряду території та 4 (18%) - не задоволені. Згідно з результатами, 4 особи були задоволені, 10 були 

частково задоволені та 4 незадоволені (решта не відповіли). 

• На стороні непідконтрольної уряду території ніхто за медичною допомогою не звертався. Загалом, 17 

(77%) не задоволені медичною допомогою та 4 задоволені. 

• 4 особи (18%) використовували питну воду на стороні підконтрольної уряду території, серед яких 1 

особа була задоволена, та 2 - частково задоволені. 

• Ніхто не користувався питною водою на стороні непідконтрольної уряду території. 

• 2 особи користувалися технічною водою на стороні підконтрольної уряду території та були ча-стково 

задоволені. 

• 12 осіб (54 %) користувалися громадською вбиральнею на стороні підконтрольної уряду території, 

серед яких 1 була задоволена, 3 були частково задоволені та 1 ‒ незадоволена. 

• Тільки 1 респондент користувався вбиральнею на стороні непідконтрольної уряду території та був 

задоволений. 

• Ніхто не повинен був очікувати у черзі до води з обох сторін. 

• 1 особа очікувала у черзі до вбиральні на стороні підконтрольної уряду території та ніхто не сказав, що 

вони повинні були чекати у черзі до вбиральні на стороні непідконтрольної уряду території. 

• Ніхто не отримував паперові шапки або інші непродовольчі товари. 

• 17 осіб (77%) заявили, що вони не мали досвіду нестачі, 5 осіб (22%) сказали, що вони вже мали такий 

досвід. 

• 15 осіб (68%) хотіли б бути краще інформованими з юридичних питань (юридична консультація 

здебільшого). 

• 10 осіб (45%) підкреслили нестачу тіньових тентів та місць відпочинку на стороні підконтрольної та 

непідконтрольної уряду території. 

 
У процесі діалогу з персоналом ДСНС, були підняті питання кращої видимості ключових послуг, які надаються 

на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Гнутове», таких, як безкоштовна перша медична допомога, безкоштовна 

питна вода, безкоштовні пункти обігріву, безкоштовні громадські вбиральні та бомбосховища. Була також 

підкреслена відсутність питної води та вбиралень на нульовому блокпості. 
 

Головні висновки:  
• Загалом, рівень обслуговування на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Гнутове» є достатнім. 

• Під час інтерв'ювання представників влади (ДСНС) та неурядових організацій з'ясувалося, що ніхто не 

надавав першої психологічної допомоги постраждалим особам, які перетинають КПВВ. 

 

• Нестача тіньових тентів та місць відпочинку була підкреслена 45 % респондентів. 

 

• Запит на більшу інформованість у юридичних питаннях був від 68% респондентів. 

 

• Не покриті потреби нульового блокпоста у вбиральнях, питній воді та захисту від сонця. 

 

• Але, згідно з відповідями респондентів, служби на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Октябрь» є 

дуже недостатніми. 
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Рекомендації: 

• Встановити тіньові тенти для осіб, які стоять в черзі до громадського транспорту біля КПВВ 

та нульового блокпоста, може зменшити число звернень осіб з хронічними хворобами за 

медичною допомогою. 

• Провести тренінг з першої психологічної допомоги серед медичного персоналу, що працює на 

контрольному пункті в’їзду-виїзду «Гнутове». 

• Розглянути встановлення резервуарів питної води та вбиралень на нульовому блок-пості 

(після перевірки безпеки). 

• Встановити хоча б одну вбиральню для осіб з обмеженими можливостями. 

• Посилити надання консультацій з юридичних питань або інформації, як отримати таку 

консультацію. 

• Посилити видимість та наповнення інформаційної дошки відносно доступу до послуг. 
 

 

7.1.5 Луганська область - КПВВ Станиця Луганська 

 

КПВВ «Станиця Луганська» є транзитним пунктом тільки для пішоходів. Вказаний КПВВ є 

перевантажений пішоходами. З січня по липень 2017 року, 1.2 млн осіб перетнули лінію 

розмежування через пункт перетину у Станиця Луганська 8. Через зазначене надмірне завантаження, 

люди змушені стояти у черзі на блокпості більше ніж 8 годин, щоб перетнути лінію розмежування. 

Вказаний фактор має сильний вплив на їхнє фізичне здоров’я під час екстремальних та мінливих 

погодних умов (середня температура на цій території в літній період складає +30 °С, при тому, що в 

зимовий період температура коливається від -5°С до -30°С). 
 

У 2017 році ситуація з безпекою на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» 

залишається більш-менш спокійною, однак вночі іноді відбуваються військові зіткнення. 
 

КПВВ «Станиця Луганська» розташований у Луганській області. Це єдиний пункт перетину на лінії 

розмежування для пішоходів, які мають перетинати міст. Режим роботи: з 6.00 до 20.00 в літній 

період та з 8.00 до 18.00 взимку. Середня кількість осіб, що здійснюють перетин ‒ 6 000 осіб. В літній 

період пропускна здатність зростає до більше ніж 9 000 осіб, а в зимовий період це 4 000 осіб. 

Відстань між контрольним пунктом в’їзду-виїзду та нульовим блок-постом складає 300 м. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фундація 101, Завантаженість Контрольних Пунктів у січні - липні 2017 року 
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Контрольний пункт в’їзду- 
виїзду 

 
Обігрівальні пункти 

 
Медичні пункти 

 
Вбиральні 

 
Громадський транспорт 

 
Вода 

 

 

Інфраструктура на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська»: 
 

• Здоров'я. На підконтрольній уряду території контрольному пункті в’їзду-виїзду«Гнутове» 

розташовані два (2) пункти першої допомоги та одна (1) швидка допомога. Найближчим 

медичним закладом є районна лікарня Станиці Луганської, яка розташована у 1 км від КПВВ. 

 

• Пункти обігріву. Два (2) пункти обігріву розташовані на підконтрольній уряду території 

КПВВ. 

• Питна вода. В наявності одна (1) цистерна з питною водою об'ємом 1000 л, яку встановлено 

під тентом ДСНС. Воду поповнюють 2 рази на тиждень. На контрольному пункті в’їзду-

виїзду розташована свердловина. 

• Громадська вбиральня та технічна вода. Тринадцять (13) надвірних вбиралень встановлені 

на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська». Вісім (8) розташовані перед 

контрольним пунктом в’їзду-виїзду, та п'ять (5) ‒ на нульовому блокпості. 

 

• Вивіз сміття.На контрольному пункті в’їзду-виїзду встановлено п'ять (5) контейнерів для 

сміття, надлишок якого вбирається 2 рази на тиждень. 
 

Присутність організацій: 
 

Державна прикордонна служба, Національна поліція, комунальне підприємство "Тепломережа", 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), Станично-Луганська Центральна 

районна лікарня, Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН), 

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ), Червоний Хрест Україна, Міжнародна Медична 

Допомога (ММД), Право на захист (R2P) діють на цьому контрольному пункті в’їзду-виїзду. 
 

Прикордонна служба працює на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська». Вони 

відповідають за перевірку документів, багажу та автомобілів осіб, які перетинають КПВВ, та 

введення даних осіб, які перетинають КПВВ. 
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Національна поліція відповідає за дотримання законодавства та порядок. 

 

Комунальне підприємство "Тепломережа" виконує обслуговування восьми (8) туалетів, два (2) з яких 

призначені для користування особами з обмеженими можливостями, а також п’ять вбиралень, 

розташованих на нульовому блок-пості, які були надані Корпусом Милосердя. Під час проведення 

оцінки вбиральні були чисті, але туалетного паперу або засобів для миття рук не було. Тепломережа 

також збирає сміття на контрольному пункті в’їзду-виїзду. 
 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій надає два пункти обігріву та цистерни з водою. 
 

Біля входу до КПВВ на підконтрольній уряду території є два (2) старі військові тенти, в яких працює 

бригада ДСНС (4 особи) завжди на робочих місцях (24 години 7 днів на тиждень). 3 бригади по 4 

особи міняють один одного кожні 24 години. Чотирнадцять (14) ліжок всього, плюс місце зберігання 

продуктів для осіб, які залишаються на ніч. Чаю не має. 
 

Під тентом ДСНС є одна цистерна з водою об’ємом у 1000 літрів. Цистерна була наповнена під час 

оцінювання. Доставку води організовано два рази на тиждень. 
 

Персонал ДСНС не може надавати першу допомогу, тому що вони не мають необхідного обладнання, 

персоналу та лікарських засобів. У разі необхідності, у нічний час, бригада ДСНС може викликати 

швидку допомогу із центральної районної лікарні Станиці Луганської. 
 

У денний час Центральна районна лікарня Станиці Луганської надає машину швидкої допомоги, яка 

є повністю обладнаною лікарськими засобами, препаратами та медичним обладнанням. Вони 

базуються на вході-виході КПВВ на стороні підконтрольної уряду території. Медична бригада (1 

лікар та 1 медсестра) завжди на робочих місцях 7 днів на тиждень з 8.00 до 2.00. Медична бригада у 

середньому проводить 10 консультацій на день. Найчастішими причинами звернення за 

консультацією є: гострий біль (25%), підвищений тиск (30 %), гіпертонічна криза (15 %). У разі 

необхідності вони відповідають за звернення пацієнтів до Центральної районної лікарні Станиці 

Луганської. 
 

УВКБ ООН  встановили обладнання для укриття від сонця для осіб у черзі. 

 

МКЧХ надали медичний контейнер Червоному Хресту України та підтримують медичну бригаду 

лікарськими засобами, препаратами та медичним обладнанням. 
 

Червоний Хрест України керує медичним модулем (наданим МКЧХ), який розташований у центрі 

КПВВ «Станиця Луганська». Вказаний модуль повністю обладнаний медичним та не медичним 

устаткуванням, засобами та препаратами, а також джерелом води (свердловина, що знаходиться 

поблизу). 
 

На цьому пункті першої допомоги бригада складається з лікаря та 4 помічників. Вони проводять у 

середньому двадцять п'ять консультацій на день. Найчастішими причинами звернення за 

консультацією протягом останнього місяця роботи є: гострий біль (35%), підвищений тиск (30 %), 

гіпертонічна криза (15 %). Вони також забезпечують осіб водою та гарячим чаєм. Медичний персонал 

Червоного Хреста України проходив навчання з надання першої психологічної допомоги. 
 

На початку липня 2017 року Українська благодійна організація"Міжнародна медична допомога" 

відкрила пункт першої допомоги, в якому1 медсестра працювала з 8.00 до 18.00 7 днів на тиждень. 

Пункт першої медичної допомоги не має достатньої кількості медичного обладнання, таблеток та 

препаратів. Лікарські препарати зберігаються у неналежних умовах. Зокрема, холодовий ланцюг не є 

ефективним, не має герметичного контейнера для зберігання лікарських препаратів, не має 

дезінфікувальних засобів для гігієни рук, не було знайдено також рукавичок та масок. Під час 

оцінювання медсестра не могла відповісти на жодне питання. Ми вважаємо, що медична 

практика/консультація не є безпечною у цьому медичному пункті.  
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• 23 особи були опитані з використанням форми моніторингу (Додаток 3). 12 жінок та 11 чоловіків. 4 особи віком 

30 років або менше, 16 осіб віком між 30 та 60 роками, та 3 особи віком більше, ніж 60 років. 

• 8 осіб проживають на підконтрольній уряду території, 15 на непідконтрольній уряду території, 10 з Донецька та 

13 з Луганська. 

• На стороні підконтрольній уряду території 4 особи (17%) зверталися за медичною допомогою до Пункту Першої 

Допомоги та були задоволені обслуговуванням. Загалом, 21 (91%) особа сказала, що задоволена медичним 

обслуговуванням на контрольному пункті в’їзду-виїзду, але рівень задоволеності дуже різниться у кожного з 

респондентів. 

• На стороні непідконтрольної уряду території 1 особа зверталася по медичну допомогу та не була задоволена, 

виявивши її відсутність. 

• 6 осіб (26%) використовували питну воду на стороні підконтрольної уряду території, серед яких 4 були 

задоволені, та 2 частково задоволені. 

• Ніхто не користувався питною водою на стороні непідконтрольної уряду території. 

• Ніхто не користувався технічною водою на стороні підконтрольної та непідконтрольної уряду території. 

• 4 особи (17 %) користувалися громадською вбиральнею на стороні підконтрольної уряду території, серед яких 2 

були частково задоволені, та 1 ‒ незадоволена. 

• Ніхто не користувався вбиральнями на стороні непідконтрольної уряду території. 

• Ніхто не повинен був очікувати у черзі до води з обох сторін (підконтрольної та непідконтрольної уряду 

території). 

• Ніхто не повинен був очікувати у черзі до вбиральні з обох сторін (підконтрольної та непідконтрольної уряду 

території). 

• Ніхто не отримував паперові шапки або інші непродовольчі товари на обох сторонах (підконтрольної та 

непідконтрольної уряду території). 

• 21 особа (77%) заявила, що ніколи не відчувала жодної нестачі, проте 2 особи заявили про негативний досвід 

(підкреслювали загалом, що нестача стосувалася медичного обслуговування). 

• 8 осіб (35%) хотіли б бути краще інформованими з юридичних питань (юридична консультація, консультація 

щодо вступу до вишів). 

• 8 осіб (35%) підкреслили відсутність допомоги на непідконтрольній уряду території та 2 особи сказали, що 

хотіли б здійснювати перетин швидше. 
 

Головні висновки:  
• Загалом, рівень обслуговування на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» є хорошим. 

• На контрольному пункті в’їзду-виїзду та нульовому блокпості не має пунктів для миття рук біля громадських 

вбиралень. 

• За виключення персоналу українського Червоного Хреста, під час опитування представників влади (ДСНС) 

та неурядових організацій з'ясувалося, що ніхто не надавав першої психологічної допомоги постраждалим 

особам, які перетинають КПВВ.  
• Запит на більшу інформованість у юридичних питаннях був від 35% респондентів.  
• На стороні непідконтрольної уряду території, згідно з останніми результатами візиту ВОШ Кластер, наявні 

дві (2) цистерни з водою, чотири (4) біотуалети та два (2) контейнера для збору сміття. Однак, згідно зі 

словами респондентів, на непідконтрольній уряду території всіх КПВВ та на нульових блокпостах немає 

служб. 
 

Рекомендації:  
• Встановити точки миття рук біля вбиралень на контрольному пункті в’їзду-виїзду й на нульовому блокпості. 

• Провести тренінг з першої психологічної допомоги серед медичного персоналу, що працює на контрольному 

пункті в’їзду-виїзду Станиця Луганська. 

• Надати керівництву БО "Міжнародна медична допомога" інформацію стосовно мінімальних вимог до 

безпеки медичної практики в їхніх медичних пунктах. 

• Посилити надання консультацій з юридичних питань або інформації, як отримати таку консультацію. 

• Посилити видимість та наповнення інформаційної дошки відносно доступу до послуг. 

• Виступати за введення аналогічної структури гуманітарної допомоги на контрольному пункті в’їзду-виїзду 

непідконтрольної уряду території (після поглибленої оцінки потреб КПВВ непідконтрольної уряду території), 

тому що згідно з відповідями респондентів такі служби відсутні.  
 
 

Форум НДО в Україні приєднався до перекладу цього документу в рамках надання послуг для членів Форуму
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8. Загальні 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.  
 
 
 
 
 
 

Форум НДО в Україні приєднався до перекладу цього документу в рамках надання послуг для членів Форуму
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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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9. ДОДАТКИ 
 

ДОДАТОК 1: Лист опитування медичного персоналу / Лінія розмежування / КПВВ / Україна  
 

Дата ____/___ /___ 
ФІО та 

оцінювання 
посада 
 
того, хто проводить 
 
оцінку 
 
Назва локації 
 
 
Загальна інформація  
 
Стан Пункту Першої Допомоги (медичного пункту) та Пункту обігріву 

Процес контролювався: 

  
Чи є задовільними умови медичного модуля, кондиціонеру (обігрівального пристрою в зимній період) 
 
та генератора? 

 
Які умови гуманітарних тентів?    

      

Чи є медичний модуль чистим всередині?    
      

Чи відсортоване медичне сміття від побутового? Чи зберігаються медичні відходи    

у спеціальних ізольованих контейнерах?    

Чи захищає себе медичний персонал або персонал ДСНС від інфекцій    

шляхом носіння рукавичок або масок у процесі огляду пацієнтів?    
      

Чи проводять члени медичної бригади гігієну рук? (мило/водно - спиртовий розчин/вода) 

Чи спостерігали ви видачу непродовольчих товарів? (гарячий чай, паперові шапки і т.і.) 

Чи впроваджено механізм надання допомоги? Назва медичного закладу, який задіяно у    

механізмі надання допомоги?    
      

Поведінка та професіональні якості персоналу?    

   Так Ні Коментарі 

Чи був присутній медичний персонал на своєму робочому місці? Яка у нього спеціалізація?    

Зберігання лікарських препаратів    

Чи зберігаються лікарські препарати у чистому місці та чи вони розбиті на категорії?    

Чи є прийнятними температура зберігання та вологість (не більше 25°)?    

Чи захищені лікарські препарати від прямого сонячного проміння?    

Чи є доступними нижченаведені лікарські препарати та засоби?    
 
 
 
 

Форум НДО в Україні приєднався до перекладу цього документу в рамках надання послуг для членів 

Форуму
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МЕТОКЛОПРАМІД гідрохлорид безводний,  
АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА кислота (аспірин),  
ЕНАЛАПРИЛ малеат,  
ІБУПРОФЕН,  
ІЗОСОРБІДУ ДІНІТРАТ,  
ОРАЛЬНА РЕГІДРАТАЦІЙНА СІЛЬ (ОРС) низької осмолярності,  
ПАРАЦЕТАМОЛ,  
САЛЬБУТАМОЛ сульфат , еквівалент.  
АКТИВОВАНЕ ВУГІЛЛЯ,  
ОМЕПРАЗОЛ,  
ЛОРАТАДИН,  
ГІОСЦИНА БУТИЛБРОМІД,  
ПРЕДНІЗОЛОН,  
ЦЕФТРІАКСОН натрію,  
ГІДРОКОРТІЗОН,  
МЕТОКЛОПРАМІД ГІДРОХЛОРИД,  
ФУРОСЕМИД,  
ЕПІНЕФРИН (адреналін),  
ГЕЛЬ ДЛЯ РУК НА ОСНОВІ СПИРТУ, розчин,  
ПОВІДОН ЙОД, 10%, розчин,  
ХЛОРГЕКСИДИН 0,05%, розчин 
 
КРОВОСПИННІ БИНТИ (Quikclot ACS+)  
ПЛАСТИР, АДГЕЗИВНИЙ, рулон, 2 см х 5 м  
БАНДАЖ, бинт, 10 см х 5 м, не стерильний .  
БАНДАЖ, бинт, 5 см х 5 м, не стерильний.  
БАНДАЖ, ЕЛАСТИЧНИЙ +/- 8 см х 2,5 до 3 м  
ВАТА, гідрофільна, рулон, 100 г  
КОМПРЕС, НЕТКАНИЙ МАТЕРІАЛ, 7,5 см, 8 слоїв, не стерильні  
КОМПРЕС, ГАЗОВИЙ МАТЕРІАЛ, 10  см, 8 слоїв, 17 нитей, стерильні  
КОВДРА РЯТУВАЛЬНА, 210 Х 160 см  
ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ЯЗИКА, дерев’яний  
РУКАВИЧКИ, ОГЛЯД, латекс, одноразові, не стерильні, розміру М  
РУКАВИЧКИ, ХІРУРГІЧНІ, латекс, одноразові , стерильні, пара, 7.5  
СКАЛЬПЕЛЬ з лезом n° 22, одноразовий  
МАСКА, ХІРУРГІЧНА,  
IV КАТЕТЕР, порт для впорскування, одноразовий 16 G (1.7 x 55 mm), сірий  
IV КАТЕТЕР, порт для впорскування, одноразовий 18 G (1.2 x 45 мм), зелений  
IV КАТЕТЕР, порт для впорскування, одноразовий 20 G (1.0 x 32 mm), рожевий  
IV КАТЕТЕР, порт для впорскування, одноразовий 22 G (0,8 x 25 мм), синій  
IV КАТЕТЕР, порт для впорскування, одноразовий 24 г (0,7 x 19 мм) жовтий  
SET, INFUSION 'Y', замок Luer, вхід повітря, стерильний,  
Шприц, одноразовий, Луер, 5 мл з голкою 22G (0,7 x 40 мм)  
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Шприц, одноразовий, Луер, 10 мл з голкою 21G (0,8 x 40 мм) 
 
Чи наступне медичне обладнання є у доступі? 
 
ТЕРМОМЕТР, ЕЛЕКТРОННИЙ 
 
AMBU BAGS, дорослі 
 
AMBU BAG, педіатричний 
 
ВЕНТИЛЯЦІЙНА МАСКА, доросла 
 
ВЕНТИЛЯЦІЙНА МАСКА, педіатрична 
 
ПОВІТРОВОД типу "Guedel", багаторазовий n°0, немовля 
 
ПОВІТРОВОД типу "Guedel", багаторазовий n°1, дитячий 
 
ПОВІТРОВОД типу "Guedel", багаторазовий n°2, дитячий 
 
ПОВІТРОВОД типу "Guedel", багаторазовий n°3, підлітковий 
 
ПОВІТРОВОД типу "Guedel", багаторазовий n°4, дорослий 
 
ШИЙНИЙ КОМІР, дорослий, регульований, розмір від 3 до 6 
 
ЛАМПА, ручка - ліхтарик, 
 
СФИГМОМАНОМЕТР, 
 
СТЕТОСКОП, подвійна голівка, клінічний, 
 
ТУРНІКЕТ, еластичний, 
 
ОТОСКОП, галоген + SPECULA 
 
ГЛЮКОМЕТР  
 
Вбиральні  
 
Процес контролювався:  

 
Чи всі вбиральні працюють? 

 
Яка середня відстань між плитою та стічними водами 
 
у кожній вбиральні? 
 
Назвати номери вбиралень, де ця відстань досягає 50 см 

 
Чи відчувається запах з вбиральні на великій відстані? 
 
Якщо так, назвіть номери таких вбиралень 
 
Чи чисті вбиральні всередині? 
 
Якщо ні, назвіть час останнього щоденного прибирання 
 
та номери брудних вбиралень 

 
Чи є ризик застою води або обледеніння біля вбиралень? 
 
Якщо так, назвіть номери таких вбиралень 
 
Вентиляційна труба встановлена у хорошому положенні разом із світильниками, кришкою та сіткою? 
 
Якщо так, назвіть номери таких вбиралень 
 
Який стан уборної плити? Чи є якісь несправності або пошкодження,які 
 
потребують ремонту? 
 
Якщо так, назвіть номери таких вбиралень 

 
Чи замки всередині та зовні знаходяться на своїх місцях? 
 
Якщо так, назвіть номери таких вбиралень 
 
Чи є у вбиральнях туалетний папір? 
 
Якщо так, назвіть номери таких вбиралень  
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Сміття  
 
Процес контролювався:  
 
Чи є на землі території КПВВ сміття? 
 
Якщо так, уточніть де 
 
В якому стані знаходяться контейнери для сміття? 
 
Якщо якісь з них повні/ майже повні, уточніть число таких контейнерів 
 
Назвіть дату, коли останній раз на КПВВ приїздила 
 
сміттєзбиральна машина?  
 
Водопостачання  
 
Процес контролювався:  
 
Чи доступна питна або не питна вода у всіх цистернах? 
 
Якщо так, назвіть номери таких цистерн 
 
Чи відчувається поганий запах/ смак під час вживання води питної/ не питної? 
 
Якщо так, назвіть номери таких цистерн 
 
В якому стані знаходиться дерев'яний бокс, що прикриває водну цистерну? 
 
Якщо так, назвіть номери таких боксів 
 
Чи на місці сертифікати якості води на цистернах з водою? 
 
Якщо так, назвіть номери таких цистерн 
 
Чи є в наявності рідке мило біля цистерн? 
 
Якщо так, назвіть номери таких цистерн 
 
Чи сертифікати якості постачальник є в наявності на цистернах? 
 
Якщо так, назвіть номери таких цистерн 
 
Нульовий блокпост 
 
Відстань між контрольним пунктом в’їзду-виїзду та нульовим блокпостом у км?  
 
Чи є контейнери для сміття між митницею та нульовим блокпостом? 

 
Якщо так, хто відповідає за збір сміття? Як часто?  

 
Чи доступні ці цистерни з питною водою між митницею та нульовим блокпостом? 
 
Якщо так, хто відповідає за постачання води? Як часто?  
 
Чи є цистерни з питною водою між митницею та нульовим блокпостом? 

 
Якщо так, хто відповідає за підтримання? Як часто? 
 
Інші служби  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форум НДО в Україні приєднався до перекладу цього документу в рамках надання послуг для членів 

Форуму
 

 
 
 
 

 
Сторінка 31  

Прем'єр Уржанс Інтернасьональ 

http://www.ngoforum.org.ua/uk/about/


Додаток 2: ФОРМА ОЦІНКИ ДЛЯ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ/Лінія розмежування/ Контрольно - пропускний пункт/ Україна   
Дата оцінки ____/______/_____  

ФІО та 
 
посада 
 
того, хто проводить оцін 
 
ку  

 Контактна  
ФІО та 

інформація 
посада представників 
 
місцевих органів 
 
влади 
 
Загальна інформація 
 
Розташування   
   Загальна пропускна  

 

   спроможність на день  
 

Часи роботи Зима Літо 
Пропускна спромож- 

 
 

   Пропускна спроможність 
 

   ність на день на день 
 

   Зима Літо 
 

 Підвищення Зниження Стабільність  
 

Яка динаміка перетину     
 

мають ВПО?     
 

     
 

Здоров’я     
 

 Пункти Першої МП (ДСНС) Інші  
 

Чи працюють медичні         
Допомоги

    
 

пункти на КПВВ?     
  

 
Відстань між КПВВ та 
 
медичним закладом 
 
(найближчим)  

Швидка Допомога Автомобілів Інше  
 
Доступний у разі 
 
звернення транспорт 
 

 
Які типи проблем зі 
 
здоров’ям існують у 
 
постраждалих зонах?  
 
Вода та Санітарний стан   
 
Чи є у населення доступ до Питна 

КПВВ: 
Об’єм 

КПВВ:  КПВВ:  
Об’єм 

КПВВ: 
 

 блокпост: блокпост: 
Технічна 

блокпост:  блокпост:  

 води? (кількіс ть) (літрів)  (літрів)  

   нульовий  нульовий нульовий   нульовий 
 

      вода     
 

      (кількість)     
 

 Чи є надійне постачання          
 

 води?          
 

           
 

   

КПВВ: Господарське КПВВ: 

Інше     
 

        
 

 Чи доступні гігієнічні засо- Мило нульовий мило нульового      
 

 би на КПВВ?  блокпост:  блокпосту:      
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 Контейне КПВВ:    Збір сміття КПВВ:   
 

 ри, 
нульовий блокпост: 

  
нульового блокпосту: 

 

 

кількість 
  

 

         
 

Чи існує система ви- 
         

 

         
 

везення сміття у зоні?          
 

 Загальна КПВВ: Надвірні КПВВ: Біотуалети КПВВ: Підтримання  
 

 кількість 
нульового 

вбиральні 
нульового 

(кількість) 
нульового 

  
 

      
 

  блокпосту: 
(кількість) блокпосту: блокпосту:   

 

Чи є громадські вбира- 
       

 

         
 

льні на КПВВ та нульо-          
 

вому блокпості?          
 

Безпека        
 

          
 

План евакуації         
 

         
 

 Кількість  

Спроможність 
 Контроль про-    

 

    ведено:    
 

Чи є на КПВВ безпечні   (кількість      
 

місця (бомбосховище)?   місць)      
 

Психологічне здоров’я/ питання        
 

          
 

Чи присутній персонал,         
 

який проходив навчан-         
 

ня з надання психо-         
 

соціальної допомоги?         
 

Інше        
 

          
 

        
 

        
 

        
 

ПАРТНЕРСТВО ТА УЧАСТЬ        
 

          
 

Яка урядова організація запропонувала допомогу? Що вона робить?     
 

1 
     Діяльність    

 

         
 

2 
     Діяльність    

 

         
 

3      Діяльність    
 

          
 

4      Діяльність    
 

    
 

Яка неурядова організація/ міжнародна неурядова організація запропонувала допомогу? Що вона робить? 
 

          
 

1 
     Діяльність    

 

         
 

2 
     Діяльність    

 

         
 

3      Діяльність    
 

          
 

4      Діяльність    
 

Головні потреби та інші деталі        
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Додаток 3: Індивідуальний лист опитування / Лінія розмежування / КПВВ / Україна  
 

 Назва та розташування  Дата ____/____/____  

 того, хто проводить оцінку  оцінки   
       

       

       



 
Назва локації  
 
 
 
Загальна інформація   

 Стать M Ж Вік     Місце    
 

          проживання   
 

          (місто)    
 

 Питання та рівень задоволеності          
 

              
 

 

Чи шукали ви медичну чи 
  Підконтро    Непідкон 

Так Н 
  

 

   льна    трольна   
 

 
пораду на контрольному пункті в’їзду- 

  уряду    уряду     
 

            
 

 виїзду?    так ні    ні   
 

 Чи зверталися ви (у випадку, пов'язаному зі здоро- Підконтро   
рівень задоволеності - 1 2 3 Непідкон 

Так Н рівень задоволеності - 1 2 3  
 

 
в'ям)   льна   трольна  

 

   
уряду    

уряду     
 

             

 були повністю покриті?    так ні 4 5   ні 4 5  
 

 

Чи задоволені ви медичним обслуговуванням 
Підконтро   

рівень задоволеності - 1 2 3 
Непідкон 

Так Н рівень задоволеності - 1 2 3 
 

 

 льна   трольна  
 

     уряду    уряду     
 

 на контрольному пункті в’їзду-виїзду?    так ні 4 5   ні 4 5  
 

 Ви користувалися питною водою на контрольному Підконтро   
рівень задоволеності - 1 2 3 Непідкон 

Так Н рівень задоволеності - 1 2 3  
 

 
пункті в’їзду-виїзду?   льна   трольна  

 

   
уряду    

уряду     
 

             

      так ні 4 5   ні 4 5  
 

 

Ви користувалися технічною водою на 
  Підконтро   

рівень задоволеності - 1 2 3 
Непідкон 

Так Н рівень задоволеності - 1 2 3 
 

 

   льна   трольна  
 

     уряду    уряду     
 

 контрольно-пропускного пункту?    так ні 4 5   ні 4 5  
 

 Ви використовували надвірні вбиральні /   Підконтро 
Т Н рівень задоволеності - 1 2 3 

Непідкон 
Так Н рівень задоволеності - 1 2 3 

 
 

     льна трольна  
 

 
Біотуалети на КПВВ? 

  уряду    уряду     
 

    
так ні 4 5 

  
ні 4 5 

 
 

         
 

 

Чи отримували ви непродовольчі товари (паперові 
Підконтро   

рівень задоволеності - 1 2 3 
Непідкон 

Так Н рівень задоволеності - 1 2 3 
 

 

 льна   трольна  
 

     уряду    уряду     
 

 шапки)?    так ні 4 5   ні 4 5  
 

 

Чи стояли ви у черзі до 
  Підконтро    Непідкон 

Так Н 
  

 

   льна    трольна   
 

     уряду    уряду     
 

 пунктів водопостачання?    так ні    ні   
 

 

Чи стояли ви у черзі до 
  Підконтро    Непідкон 

Так Н 
  

 

   льна    трольна   
 

     уряду    уряду     
 

 надвірних вбиралень?    так ні    ні   
 

 

Ви коли-небудь були свідками будь-якої 
  Підконтро    Непідкон 

Так Н 
  

 

   льна    трольна   
 

     уряду    уряду     
 

 нестачі обслуговування?    так ні    ні   
 

 Ви коли-небудь перетинали лінію розмежування з дитиною?         
 

 Чи відчували Ви будь-які труднощі при цьому?  так ні       
 

 Якщо так, тоді які?            
 

            
 

 Чи хотіли б ви бути проінформованими в КПВВ щодо здачі         
 

 іспитів, свідоцтв про народження або будь-яких інших так ні       
 

 юридичних аспектів, пов'язаних з правами Вашої дитини         
 

 на підконтрольній уряду території?            
 

 Якщо так, то який вид інформації            
 

 Вас цікавить?            
 

              
 

 

Які послуги для дітей відсутні на КПВВ, 
  Підконтро     Непідкон    

 

   льна     трольна    
 

     уряду     уряду    
 

 згідно з Вашої думки?            
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Які послуги для дорослих відсутні на УНКП, згідно з Підконтрольна Непідконтрольна 
 

вашим думка? уряду уряду 
 

    
 
 
 

 

Інші  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прем'єр Уржанс Інтернасьональ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Форум НДО в Україні приєднався до перекладу цього документу в рамках надання послуг для членів 

Форуму

http://www.ngoforum.org.ua/uk/about/




 


