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 УКРАЇНА: КОНТРОЛЬНІ ПУНКТИ - огляд гуманітарної ситуації (станом на 13 грудня 2018 р.) 
 У листопаді кількість індивідуальних перетинів п’яти діючих контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) перевищила 1,1 мільйона. Водночас небезпека, складні погодні умови та тривалі черги (переважно на не 
підконтрольних Уряду територіях (НПУТ)) залишалися найбільш критичними проблемами для людей, які регулярно перетинають «лінію розмежування». 1 листопада Командувач Об'єднаних сил видав нове 
розпорядження (№ р-3634), яким встановлюються обмеження стосовно кількості та вартості товарів, поклажі та багажу, які можуть перевозитися через «лінію розмежування». Згідно з розпорядженням, кількість 
перетинів особою, яка перевозить товари, також обмежено до одного разу на добу. Хоча, як заявляють, нове розпорядження не стосується осіб, які перевозять особисті речи, повідомлялося про декілька випадків, 
коли особам з особистими речами відмовили в дозволі на перетин «лінії розмежування», посилаючись на нове розпорядження. 28 листопада Уряд України запровадив воєнний стан у 10 областях, у тому числі в 
Донецькій та Луганській, які межують із Російською Федерацією. У зв’язку з цим станом на 1 грудня було обмежено переміщення іноземців та осіб без громадянства з підконтрольних Уряду територій (ПУТ) на НПУТ. 
Проте це не впливає на представників гуманітарних та міжнародних місій, які продовжать перетинати КПВВ за допомогою напрацьованого механізму цивільно-військової координації згідно з порядком надання 
повідомлень. Роботи з реконструкції для покращення умов перетину продовжуються на КПВВ «Станиця Луганська», «Майорське», «Новотроїцьке» та «Гнутове». КПВВ перейшли на зимовий режим роботи з 1 
грудня. Тепер КПВВ працюють щодня з 08:00 до 17:00, що на 2,5 години менше, як порівняти з літнім режимом роботи. Крім того, протягом звітного періоду гуманітарні організації спостерігали декілька випадків, 
коли КПВВ «Майорське» та «Мар'їнка» були змушені продовжити час роботи, щоби забезпечити пропуск додаткового потоку цивільних громадян та автомобілів із НПУТ. За результатами візиту на схід України 
Координатор з гуманітарних питань зробила заяву, в якій висвітлила ситуацію на КПВВ «Станиця Луганська».
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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.


