
ЩОМІСЯЧНА ДИНАМИКА ПЕРЕТИНІВ (2017-2018 рр.)

Станиця Луганська

Новотроїцьке
Гнутове

Мар'їнка
Майорське

 УКРАЇНА: КОНТРОЛЬНІ ПУНКТИ В’ЇЗДУ-ВИЇЗДУ - огляд гуманітарної ситуації (станом на 9 листопада 2018 р.) 

 Попри значну небезпеку та масштабну забрудненість територій мінами, кількість перетинів «лінії розмежування» через п'ять діючих контрольних пунктів в’їзду-виїзду 
(КПВВ) збільшилася в жовтні до понад 1,2 мільйона зареєстрованих перетинів. Випадки обстрілів, снайперського вогню та вибухів мін регулярно реєструвалися на КПВВ 
чи поблизу від них. Так, 18 жовтня цивільний автомобіль потрапив від снайперський вогонь під час очікування на перетин на КПВВ «Мар'їнка» (Донецька область). Через 
два дні КПВВ «Мар'їнка» знову потрапив під обстріл, внаслідок чого було поранено одного мирного жителя, та пункт допомоги, організований Державною службою з 
надзвичайних ситуацій України, отримав пошкодження. 18 жовтня двоє цивільних осіб – чоловік та дружина – загинули через підрив вибухового пристрою, коли вони 
перетинали «лінію розмежування» в нейтральній зоні між «Золоте-4» (Луганська область, підконтрольна Уряду територія (ПУТ)) та «Золоте-5» (Луганська область, не 
підконтрольна Уряду територія (НПУТ)). Тільки через шість днів вдалося забезпечити  припинення вогню, щоби забрати їхні тіла та повернути їх родині. Ці трагічні 
випадки нагадують про те, що найвищу ціну в цьому конфлікті платить цивільне населення. З позитивного варто зазначити, що до середини листопада очікується 
завершення робіт із реконструкції  КПВВ «Новотроїцьке» (Донецька область) та «Станиця Луганська» (Луганська область) для покращення умов перетину. 
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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.


