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Карта контрольно-пропускних пунктів в’їзду-виїздуОгляд 

Денна динаміка перетинів (2017)

Незважаючи на щоденні бойові дії уздовж «лінії 
розмежування», у травні загалом по всіх п'яти робочих 
контрольних пунктах в’їзду та виїзду (КПВВ) 
зареєстровано більше одного мільйона індивідуальних 
перетинів. Це рекордний показник, зафіксований з кінця 
2015 року, що на 38% перевищує дані за аналогічний 
період 2016 року. Це значною мірою пояснюється 
обов'язковою перевіркою, встановленою Урядом щодо 
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та пенсіонерів, які 
проживають на непідконтрольних Уряду територіях 
(НПУТ), для отримання соціальних пільг на 
підконтрольних Уряду територіях (ПУТ). Сезонні свята у 
першій половині місяця також сприяли зростанню кількості 
перетинів. У деяких випадках пропускна спроможність 
КПВВ не витримувала  збільшеної кількості перетинів, в 
результаті чого люди змушені були годинами чекати у 
чергах, часто у вкрай складних умовах та з обмеженим 
доступом до основних послуг. З підвищенням температури 
влітку, умови очікування у чергах на КПВВ, особливо 
найбільш уразливих, в тому числі літніх людей, 
погіршуються, тому що тривале очікування може вплинути 
на їх стан здоров'я. Незважаючи на постійні зусилля з боку 
гуманітарних партнерів, проблеми щодо покращення умов 
на КПВВ для безпечного та гідного середовища для людей 
залишаються актуальними. Ці різноманітні труднощі також 
посилюються через існуючі проблеми захисту. Крім того, 
люди, які чекають у черзі на КПВВ, ризикують постраждати 
від бойових дій, що тривають поблизу КПВВ. Тільки у 
травні зафіксовано, щонайменше два обстріли протягом 
дня біля КПВВ «Гнутове» та «Мар’їнка», що призвело до 
тимчасового припинення роботи КПВВ. Проте, позитивним 
зрушенням є  подовження протягом літа робочих годин 
всіх КПВВ на 1,5 години. Станом на 1 червня 2017 року, всі 
КПВВ працюватимуть з 6:00 до 20:00 години.    

 Україна: контрольно-пропускні пункти в’їзду-виїзду – огляд гуманітарної ситуації (станом на 13 червня 2017 року)
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