УКРАЇНА: ПУНКТИ ПЕРЕТИНУ – ОГЛЯД ГУМАНІТАРНОЇ СИТУАЦІЇ (станом на 21 листопада 2016 року)
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ОГЛЯД
У той час як температура повітря значно знизилася, час очікування на п'яти контрольно-пропускних
пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ) на «лінії розмежування» у листопаді збільшився у зв'язку зі скороченням робочих годин КПВВ (08.00-17.00 замість
07.00-18.30). У період з 1 по 20 листопада було
зафіксовано близько 436 тис перетинів в порівнянні з 483 тис перетинів за аналогічний період у
жовтні. Ситуація ще більше ускладнилася, коли
КПВВ «Пищевик» був змушений призупинити
роботу 11-13 листопада після пошкодження внаслідок обстрілу ліній електропередач на не
підконтрольній Уряду території (НПУТ). Перетин
найжвавіших КПВВ «Мар’їнка» та «Майорськ»
займає до 24 годин. Терміново необхідні заходи з
підготовки до зими, а саме забезпечення пунктів
обігріву гарячими напоями, ковдрами та паливом.
Крім того, необхідно встановити пункти першої
допомоги на КПВВ «Пищевик» та «Новотроїцьке».
Державна прикордонна служба України планує
додатково залучити 40 співробітників для посилення пропускної потужності КПВВ у зимовий період.
Переміщення 21 жовтня КПВВ «Зайцеве» до
населеного пункту Майорськ, ближче до «лінії
розмежування», викликало додаткове занепокоєння щодо гуманітарних та безпекових ризиків. Новий
КПВВ з добовою пропускною потужністю до 8 тис
перетинів (у порівнянні з 7 тис раніше) знаходиться
у 500 м від «лінії розмежування». Робота КПВВ
була припинена через обстріл 27 жовтня.
Інфраструктура КПВВ у Майорську включає навіси,
карету швидкої допомоги, пункт обігріву та 12
туалетів, що загалом недостатньо для задоволення потреб. Довгоочікуване відкриття додаткового
пропускного пункту в населеному пункті Золоте
(Луганська обл), що заплановано на 23 листопада,
представляється малоймовірним через небезпеку.
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