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Денна динаміка перетинів (2017-2018)

У січні було зафіксовано майже 0,9 мільйона індивідуальних перетинів 
– зниження на 15 відсотків у порівнянні з попереднім місяцем. Щодня 
тисячі людей стикаються з такими викликами як відсутність належних 
санітарних умов, пунктів обігріву та довгий час очікування на усіх КПВВ 
під час перетину через «лінію розмежування». Захист людей 
залишається головним питанням, оскільки бойові дії та забруднення 
мінами біля КПВВ ще більше ускладнюють й без того важку ситуацію. 
Тільки в січні було повідомлено про щонайменше чотирьох 
постраждалих серед цивільного населення на КПВВ (троє людей 
померло, одну людину поранено): це сталося або через проблеми зі 
здоров’ям, або через застосування вогнепальної зброї. Інцидент із 
громадським транспортом, який потрапив під обстріл на НПУТ стороні 
КПВВ «Новотроїцьке» демонструє рівень ризику, з яким стикаються 
тисячі жінок, літніх людей та дітей, які щодня перетинають «лінію 
розмежування». У 2017 році принаймні 14 людей, більшість з яких були 
літніми, померли або мали ускладнення із станом здоров'я на 
контрольно-пропускних пунктах. 
З позитивних змін треба відзначити, що нещодавно Кабінет міністрів 
України схвалив суму у 3,5 мільйона доларів США для покращення 
умов на чотирьох КПВВ у Донецькій області.
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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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Умовні позначення

Автомобільні дороги
"Лінія розмежування"
станом на жовтень 2017
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Активізація 
бойових дій

Встановлення 
чергової перевірки 

для пенсіонерів-ВПО 
12 березня 

Активізація
бойових дій

Подовжений 
графік роботи 
1 червня

Графік роботи 
скорочено 1 вересня

Графік роботи 
скорочено 29 жовтня 


