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Денна динаміка перетинів (2016-2017)

Перетин 457-кілометрової «лінії розмежування» залишається 
складним для мільйонів жінок, чоловіків та дітей, які переміщаються  
між підконтрольними (ПУТ) та непідконтрольними Уряду (НПУТ) 
територіями на сході України. Попри постійну небезпеку через 
обстріли та забруднення мінами/боєприпасами, що не розірвалися 
(БНР), в листопаді 2017 року було зафіксовано приблизно 1 мільйон 
індивідуальних перетинів. 
У порівнянні з жовтнем 2017 року, кількість перетинів знизилася на 6 
відсотків. Більшість з тих, хто перетинає «лінію розмежування», - це 
люди, які хочуть підтримувати сімейні зв'язки, мати доступ до 
основних товарів та послуг, соціальних пільг та пенсій. 
У листопаді виникли такі гострі питання: різке падіння температури 
на початку зими та вплив скороченого графіку роботи пунктів 
в’їзду-виїзду (КПВВ). Дороги погано освітлені, і тому люди не 
почуваються в безпеці під час очікування. Інфраструктура на КПВВ 
залишається базовою, особливо це впливає на людей похилого віку, 
людей з обмеженими можливостями, дітей і вагітних жінок, які 
чекають у черзі годинами, а іноді і кілька днів. Інфраструктура часто 
є недостатньою, особливо тоді, коли попит на ці послуги зростає, а в 
деяких місцях вона повністю відсутня. Також зростає занепокоєність 
стосовно високого рівня забруднення мінами та БНР ділянок уздовж 
«лінії розмежування», що впливає на сотні тисяч людей. 
З позитивного варто відзначити, що в середині грудня МКЧХ 
завершив часткову реконструкцію дерев'яного пішохідного мосту на 
КПВВ «Станиця Луганська». Завдяки ремонту перехід став 
надійнішим та менш небезпечним, особливо взимку. Пішохідний міст 
– це єдине місце перетину між ПУТ та НПУТ в Луганській області, і 
щодня через нього проходить більше 8 000 людей. Деякі гуманітарні 
агенції надають гуманітарну допомогу з обох сторін мосту і 
підтримують роботу пунктів першої допомоги та обігріву. Однак, 
потрібно набагато більше, щоб задовольнити зростаючі потреби на 
цьому та інших чотирьох офіційних пунктах в’їзду-виїзду у Донецькій 
області. Є сподівання, що КПВВ «Золоте» відкриється у 
найближчому майбутньому, і до Луганської області можна буде 
дістатися на машині, що сприятиме руху цивільного населення.
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Межі і назви, а також позначення, які використовуються на цій карті, не означають офіційного схвалення або визнання Організацією Об'єднаних Націй.
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