
Карта контрольно-пропускних пунктів в’їзду-виїздуОгляд

Денна динаміка перетинів (2016-2017)

Станом на 1 вересня години роботи всіх п'яти контрольних пунктів в'їзду 
та виїзду (КПВВ) скоротили на 2,5 години. Тим часом кількість 
індивідуальних перетинів залишилася практично незмінною: у вересні 
було зареєстровано приблизно 1,1 млн індивідуальних перетинів - 
зниження всього на 9% у порівнянні з серпнем 2017 року, коли кількість 
перетинів з початку 2017 року досягло максимуму. Це означає, що попри 
проблеми, труднощі і ризики, пов'язані з безпекою, у людей немає іншого 
вибору, крім як перетинати «лінію розмежування», щоб отримати доступ 
до соціальних виплат, включно з пенсіями, до юридичних і соціальних 
послуг, до ринків, або ж щоб побачитися з родичами і перевірити майно 
по обидві сторони від де-факто «кордону».
Як і в попередні місяці, численні труднощі продовжують обмежувати 
вільне і безперешкодне пересування. Брак належних санітарних 
приміщень та відповідних місць для обігріву - це тільки деякі зі списку 
ключових проблем, що викликають занепокоєння, особливо враховуючи 
наближення холодів. Ще одне нововведення, що ще більше обмежує 
свободу пересувань - це оголошене введення нової комп'ютерної 
системи для обробки даних по перетину КПВВ «Мар’їнка» з боку 
непідконтрольної Уряду території (НПУТ). Кластер захисту відзначає 
наявність довгих черг людей і автомобілів. Також, на всіх КПВВ гостро 
стоять питання безпеки. 10 вересня був зафіксований обстріл поруч з 
КПВВ «Майорське», внаслідок чого робота КПВВ була призупинена. Ще 
два схожих інциденти сталися біля КПВВ «Мар'їнка» і «Майорське» у 
неробочий час.
Тим часом центральні і місцеві органи влади, а також гуманітарні 
партнери продовжують докладати зусиль для поліпшення умов перетину 
для цивільних осіб. Вже запущено кілька ініціатив, спрямованих на 
вирішення деяких з основних проблем, таких як недостатня кількість 
пунктів обігріву або розмінування територій поруч з КПВВ. Але для того, 
щоб полегшити труднощі для цивільних осіб і забезпечити 
безперешкодне пересування, потрібно зробити набагато більше. З 
позитивного варто відзначити, що на засіданні Тристоронньої контактної 
групи (ТКГ) у Мінську сторони конфлікту обговорювали плани відкриття 
КПВВ у місті Золоте (Луганська область). Це буде важливим і серйозним 
кроком вперед для жителів Луганської області, як на ПУТ, так і на НПУТ, 
оскільки «Станиця Луганська» - це єдиний пішохідний КПВВ в області.

Україна: контрольно-пропускні пункти в’їзду-виїзду – огляд гуманітарної ситуації (станом на 19 жовтня 2017 року)
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