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Пан Джордж Окот-Оббо, заступник Верховного комісара УВКБ ООН з питань операцій, на зустрічі з 
офіцерами Державної прикордонної служби України на КПВВ «Майорськ», що на лінії розмежування, 
протягом робочого візиту на схід України.  
Фото: УВКБ ООН 

 

Довідкова інформація 
У березні 2018 року було зафіксовано 1 021 600 перетинів лінії розмежування через 
п’ять КПВВ на сході України: «Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар’їнка», «Майорськ» і 
«Станиця Луганська»: на 6% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. 
Довгі черги та, відповідно, тривалий час очікування на КПВВ продовжують бути 
головною проблемою. Ті, хто чекає на перехід, стикаються з важкими погодними 
умовами та повільним часом опрацювання документів. Цивільні особи мають обмежений 
доступ до базових послуг, таких як вбиральні, укриття від непогоди, опалення та 
медичне обслуговування. 

 

Покращення умов на КПВВ 
 Квітень 2018 року 
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Допомога 
Завдячуючи підтримці багатьох донорів, УВКБ ООН та його партнери надають широку підтримку КПВВ на 
підконтрольній уряду території України з метою полегшення вільного пересування та покращення умов 
перебування для людей, які очікують у черзі на перехід через лінію розмежування, включаючи: 

■ Дванадцять кабін, 70 портативних комп'ютерів і офісні меблі передані Державній прикордонній службі 
України (ДПСУ) на п'яти КПВВ. 

■ Вісім наметів з обігрівом передано Державній службі з надзвичайних ситуацій для використання 
цивільними особами, що очікують на перехід через лінію розмежування. УВКБ ООН також збудувало або 
надало матеріали для укриття від негоди, включаючи навіси, лавки й огорожу. Існуючі укриття 
модернізуються, і ще більше їх будується під нові потреби. УВКБ ООН також передало на КПВВ інвалідні 
візки для людей з інвалідністю. 

■ З метою подолання дрібної корупції УВКБ ООН передало 50 натільних камер ДПСУ на КПВВ «Майорськ». 

■ Партнери УВКБ ООН здійснюють моніторинг ситуації у сфері захисту в Донецькій і Луганській областях, 
зберігаючи присутність на місцях поблизу лінії розмежування і проводячи регулярні моніторингові місії та 
реагування на надзвичайні ситуації на КПВВ. У червні-липні 2017 року партнер УВКБ ООН «Право на 
захист» (R2P) провів опитування 4290 осіб, які перетинали КПВВ.  

■ Партнери УВКБ ООН – БФ «Право на захист» і Норвезька рада у справах біженців – надають на КПВВ 
консультації з питань захисту та юридичну допомогу, надаючи особам під опікою УВКБ ООН доступ до 
відповідної інформації стосовно їхніх прав. 

Завдяки підтримці від УВКБ ООН скоротився час очікування на перехід та покращилися умови для людей з 
інвалідністю. У 2017 році УВКБ ООН надало допомогу на покращення умов перебування на КПВВ на суму 
63209 доларів США. 

 

 

КОНТАКТИ  E-mail: ukrki@unhcr.org, тел.: +38 044 288-9710 

ПОСИЛАННЯ УВКБ ООН в Україні:www.unhcr.org.ua/uk - 

Twitter:www.twitter.com/UNHCRUkraine 

Facebook:www.facebook.com/UNHCRKyiv - Flickr:www.flickr.com/photos/unhcr_ukraine 

mailto:ukrki@unhcr.org
http://www.unhcr.org.ua/uk
http://www.twitter.com/UNHCRUkraine
http://www.facebook.com/UNHCRKyiv
http://www.flickr.com/photos/unhcr_ukraine

