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Допомогу, яку УВКБ ООН та його донори надають для КПВВ, видно на всіх блокпостах, наприклад на
КПВВ «Майорськ». На цьому фото видно кабіни Державної прикордонної служби, а також укриття від
сонця в зоні очікування, надані УВКБ ООН. Фото: УВКБ ООН

Довідкова інформація
500-кілометрова лінія розмежування відокремлює підконтрольні уряду території (ПУТ) та
непідконтрольні уряду території (НПУТ) на сході України. Уздовж лінії розмежування є п'ять відкритих
контрольних пунктів в’їзду / виїзду (КПВВ) у Гнутовому, Новотроїцькому, Мар’інці, Майорську та
Станиці Луганській, де переміщені особи, та інші постраждалі від конфлікту, перетинають лінію
розмежування, щоб відвідати родичів, купити продукти та інші товари, отримати соціальні виплати та
перевірити свою власність. З моменту відкриття цих КПВВ кількість людей, які перетинають лінію
розмежування, продовжує зростати. Тільки в жовтні 2018 р. було зареєстровано 1243500 перетинів
через всі п'ять КПВВ. Це на понад чотири відсотки більше порівняно з аналогічним періодом минулого
року. Повідомлення про довгі черги і, відповідно, тривалі терміни очікування на контрольних пунктах
продовжують надходити. Під час подорожі, щоб перетнути лінію розмежування, дуже часто люди
стикаються зі складними погодними умовами і повільним проходженням КПВВ. Цивільні особи, які
перетинають лінію розмежування мають обмежений доступ до основних послуг, таких як питна вода,
туалети, укриття від сонця та дощу, намети для обігріву та медичне обслуговування.

11372400
перетинів 5-ти КПВВ з
початку 2018 до кінця
жовтня 2018.

17%
зростання кількості
перетинів в 2018 у
порівнянні з 2017.
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Нещодавні удосконалення впроваджені урядом
З моменту створення КПВВ уряд України вклав значні зусилля для поліпшення умов для осіб, які
перетинають КПВВ. Останні досягнення включають:
■

У 2010 році влада повністю модернізована КПВВ «Мар’інка». Ці вдосконалення включають в себе
опалювані модулі та модулі очікування з кондиціонером, модернізовані туалети, доступні у всіх секторах
КПВВ, вдосконалені системи водопостачання та каналізації та покращені дорожні умови.

■

З вересня 2018 р. органи влади ініціювали реконструкцію КПВВ «Новотроїцьке» та «Гнутове». Для
забезпечення гідних умов перетину було встановлено туалети, приміщення для очікування з опаленням
та кондиціонером, укриття від сонця та дощу, та покращено дорожні умови.

■

Безкоштовний автобус курсує між КПВВ у Новотроїцькому та Мар’їнці та містами Волноваха та Мар’інка
відповідно. У цих містах люди мають доступ до ринків, банків, медичних і соціальних служб, пенсійного
фонду, тощо.

■

КПВВ «Станиця Луганська» було реконструйовано владою влітку 2018 р. Встановлено нові кабіни для
прикордонників (зі значним збільшенням робочих місць), модулі державної служби з надзвичайних
ситуацій, нові металеві намети для людей, що чекають в черзі, модуль Ощадбанку, туалети, аварійне
укриття та поліпшено дорожні умови.

Підтримка УВКБ ООН
На підконтрольній уряду стороні та за рахунок фінансування з боку різних країн-донорів УВКБ ООН та
його партнери надають широкий спектр допомоги для полегшення свободи пересування та поліпшення
умов для людей, які чекають на перетин лінії розмежування, вони включають:
■

Партнер УВКБ ООН «Проліска» надає індивідуальний супровід уразливим особам, які стикаються з
труднощами при перетині лінії розмежування. УВКБ ООН надало 19 інвалідних візків до Майорська і
Станиці Луганської для полегшення перетину вразливими особами похилого віку. Особливе
занепокоєння викликають умови перетину КПВВ «Станиця Луганська», оскільки він є єдиним пішохідним
КПВВ і єдиним КПВВ, що обслуговує всю Луганську область.

■

Партнери УВКБ ООН відстежують стан справ з охороною навколишнього середовища в Донецькій та
Луганській областях, підтримуючи присутність на місцях біля лінії розмежування а також здійснюючи
регулярні моніторингові та аварійні місії на блокпости.

■

З січня по жовтень 2018 року партнер УВКБ ООН «Право на захист» (R2P) опитав 21585 осіб, які
перетинали всі п'ять контрольних пунктів. Цього року УВКБ ООН і R2P запустили онлайн-панель, яка
оновлюється в режимі реального часу.

■

УВКБ ООН надало 14 повністю обладнаних кабін і 78 портативних комп'ютерів Державній прикордонній
службі (ДПС) на п'яти КПВВ у 2017 році.

■

УВКБ ООН надало вісім опалюваних наметів Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) для
цивільних осіб, які чекають на перетин лінії розмежування. З 2016 року УВКБ ООН також надає матеріали
або будує тимчасові укриття від дощу та сонця. Деякі такі укриття були замінені або оновлені владою.

■

УВКБ ООН надало 50 нагрудних камер ДПСУ на КПВВ «Майорськ» для запобігання корупції. УВКБ ООН
продовжуватиме співпрацю з ДПСУ щодо запобігання зловживанням та корупції.

■

Партнери УВКБ ООН R2P та Норвезька рада у справах біженців надають консультації з питань захисту
та правову допомогу на контрольних пунктах, забезпечуючи кращий доступ до інформації щодо прав
людини. Уряд України також надає доступ до безоплатної правової допомоги на деяких КПВВ.

■

УВКБ ООН встановило інформаційні стенди з листівками та брошурами, які полегшують доступ осіб, які
перетинають лінію розмежування, до інформації про різні послуги на ПУТ, включаючи інформацію про
НУО, державні служби, державні установи та постачальників правової допомоги. На КПВВ «Станиця
Луганська» УВКБ ООН профінансувало встановлення гучномовців для поширення інформації про
послуги, надзвичайні ситуації та обстріли біля КПВВ.
Підтримка УВКБ ООН для КПВВ на сході України спрямована на сприяння ефективним та гідним
процедурам
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КОНТАКТИ Електронна пошта: ukrkicom@unhcr.org, тел: +38 044 288-9710
ПОСИЛАННЯ УВКБ ООН в Україні: www.unhcr.org.ua/en - Twitter: www.twitter.com/UNHCRUkraine
Facebook: www.facebook.com/UNHCRKyiv - Flickr: www.flickr.com/photos/unhcr_ukraine
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