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Діяльність партнерів

Після рекордних 1,3 мільйона перетинів у серпні кількість перетинів цивільними особами «лінії розмежування» у вересні зменшилась. На контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ) «Новотроїцьке» 
та «Станиця Луганська» продовжуються роботи з реконструкції, спрямовані на поліпшення базових послуг для людей, які перетинають КПВВ, зокрема щодо забезпечення наявності навісів, води, 
туалетів та електропостачання. Проте нестача інфраструктури та брак доступу до невідкладної допомоги залишаються проблемою, особливо на нульових блокпостах, які розташовані між п'ятьма 
діючими КПВВ на підконтрольних Уряду територіях (ПУТ) та КПВВ на не підконтрольних Уряду територіях (НПУТ). Ця ситуація суттєво посилює страждання людей. Так, лише у вересні 
повідомлялося про дві жертви серед цивільного населення поблизу нульових блокпостів. Один інцидент стався на КПВВ «Станиця Луганська», де зазнала травм літня жінка, коли велика кількість 
людей намагалася одночасно перейти по дерев'яному мосту. Інший інцидент стався на КПВВ «Майорське», де під час очікування в черзі на перетин нульового блокпоста через проблеми зі 
здоров’ям помер літній чоловік, оскільки лікарі не змогли до нього дістатися вчасно. З 1 вересня час роботи КПВВ скорочено на три години у зв'язку з переходом на осінній графік роботи. Тепер КПВВ 
працюють щодня з 07:30 до 18:30. Незважаючи на це, у вересні було щонайменше дев'ять випадків, коли КПВВ «Майорське» та «Мар'їнка» на підконтрольній Уряду території були змушені 
продовжити роботу після закінчення встановленого часу, щоби додатково забезпечити пропуск цивільних громадян та автомобілів із НПУТ. 
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«Лінія розмежування» станом на серпень 2018 р.
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Межі і назви, а також позначення, що використовуються на цій карті, не означають офіційного
схвалення або визнання Організацією Об'єднаних Націй.


