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2018Допомога МКЧХ на контрольних пунктах в’їзду-виїзду

Скорочення: КПВВ – контрольний пункт в’їзду-виїзду.
Окрім підтримки, наданої у  2018 році, на карті також позначено надану в попередні роки допомогу, яка досі використовується.
©МКЧХ 2019  Використані в цьому документі межі, назви і позначення не означають будь-якого офіційного визнання або висловлення політичної точки зору МКЧХ і не ставлять під сумнів суверенітет над зазначеними територіями.

• 860 тисяч людей скористались пунктами 
обігріву/охолодження по обидва боки мосту в 
Станиці Луганській.
•  40 тисяч людей скористались пунктом 
обігріву/охолодження, чекаючи на перетин у пункті 
пропуску Майорське.

Допомога волонтерів Червоного Хреста

 •  5 модулів для пунктів обігріву/охолодження 
встановлено на пунктах пропуску Оленівка, 
Горлівка, Олександрівка, Октябрь і Майорське. 

Пункти обігріву/охолодження

•  5 пунктів пропуску по обидва боки від лінії 
зіткнення отримали медичні засоби:  набори для 
надання першої допомоги, перев’язувальні 
матеріали, носилки, реанімаційні набори, 
автоматичні дефібрилятори і медичні кушетки.

Медичні засоби

•  3 автобусні зупинки встановлено на пунктах 
пропуску Гнутове, Новотроїцьке і Мар’їнка.
•  25 сміттєвих баків надано для п’ятьох пунктів 
пропуску.
•  4 накриття встановлено/відремонтовано на пунктах 
пропуску Оленівка, Олександрівка, Мар’їнка і 
Майорське.
•  7 резервуарів для питної води передано для пунктів 
пропуску Октябрь, Оленівка та Майорське.
•  1 розкладний навіс надано, а також встановлено 
лавки поруч із пунктом обігріву/охолодження на 
пункті Станиця Луганська.
•  Двічі відремонтовано дерев’яні частини мосту у 
Станиці Луганській.

Підтримка інфраструктури

•  10 маркувальних знаків надано місцевим 
структурам для встановлення поруч із автобусними 
зупинками на пункті пропуску Новотроїцьке.
•  3 нових попереджувальних знаки встановлено, 
також замінено огорожу на пункті пропуску Станиця 
Луганська.
•  49 туалетів на трьох пунктах пропуску 
обслуговуються за підтримки МКЧХ.

Реагування на небезпеку мін

Щодня понад 30 тисяч людей перетинають лінію зіткнення в східній Україні через п’ять офіційних КПВВ. Перетин стає 
випробуванням для тисяч людей на Донбасі. Складні погодні умови та години очікування виснажують місцеве населення. МКЧХ 
докладає зусиль, аби забезпечувати комфорт і безпеку тим, хто перетинає лінію зіткнення. Та навіть попри це  декільком людям 
довелось заплатити найвищу ціну. У січні 2019 року наші колеги стали свідками дев’яти смертей на пунктах перетину. 
Наші команди спільно з місцевим Червоним Хрестом підтримують інфраструктуру, надають базові послуги та попереджають про 
мінну небезпеку за допомогою таких заходів:

- Встановлення пунктів обігріву/охолодження, тобто модулів для відпочинку, обладнаних обігрівачами та кондиціонерами.

- Допомога волонтерів Червоного Хреста, які надають воду, гарячі напої та першу допомогу у пунктах обігріву/охолодження.

- Встановлення автобусних зупинок і накриттів для затінку, надання смітників і баків для питної води, обслуговування туалетів та 
інших об’єктів.

- Встановлення знаків і білбордів про небезпеку мін, а також розміщення туалетів, щоб люди, які чекають на перетин і не 
підозрюють про приховану загрозу мін і нерозірваних боєприпасів, не сходили з безпечного шляху.

- Підтримка пунктів пропуску медичними засобами і обладнанням. На пунктах пропуску Гнутове і Станиця Луганська МКЧХ 
встановив два пункти першої допомоги.


