Міжнародний Комітет
Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні
Відновлення житла і водопостачання
1 100 000

86 800

понад
осіб отримали понад 375 000 продуктових наборів (17 кг кожен)
загальною кількістю близько 6 400 тон.

86 300

понад
осіб отримали необхідні предмети гігієни: мило, пральний
порошок, шампунь.

4

ключові інфраструктурні об'єкти відремонтовано та
реконструйовано, завдяки чому відновлено постійне водопостачання
для понад 376 000 споживачів.

35 000

понад
осіб у 109 соціальних установах, у тому числі закладах освіти та
охорони здоров'я, а також будинках для літніх людей, отримали від
МКЧХ необхідні предмети побуту: засоби гігієни, постільну білизну,
кухонне обладнання тощо.

310 000

понад
літрів питної води доставлено мешканцям населених пунктів по
обидва боки від лінії зіткнення у зв’язку з перебоями водопостачання.

8

13 700

понад
осіб отримали щомісячну грошову допомогу на загальну суму
понад 56 176 000 грн для забезпечення своїх основних потреб.

КПВВ по обидва боки від лінії зіткнення стали більш комфортними
для перетину завдяки допомозі від МКЧХ: встановленню двох
пунктів першої допомоги; частковому ремонту дерев'яного
пішохідного мосту у Станиці Луганській; утриманню сміттєвих
контейнерів і 42 туалетів; підтримці роботи чотирьох зон, де люди
можуть сісти, погрітись, випити чаю та отримати першу допомогу.

3 800

понад
домогосподарств отримали грошову допомогу на загальну суму
31 000 000 гривень для поліпшення житлових умов взимку.

18 500

домогосподарств отримали змогу відновити/утримувати свої
господарства завдяки корму для тварин, теплицям, насінню,
обладнанню й інструментам для відновлення поголів’я худоби, що
були надані МКЧХ.

мешканців у 82 населених пунктах отримали допомогу для
відновлення пошкоджених будинків: обігрівачі, ПВХ-вікна, пластикові
плити, брезент, цемент, деревину, цеглу, покрівельні матеріали та інше;
також передано інструменти для будівельних бригад.

6 851

8

понад
тон вугілля та 5 500 м³ дров передано по обидві сторони від лінії
зіткнення 3 660 домогосподарствам, а також понад 12 500 особам,
що проживають у соціальних закладах.

сімей повернулися до своїх будинків, які були повністю відбудовані
за підтримки МКЧХ.

59

шкіл і дитячих садків по обидва боки від лінії зіткнення отримали
будівельні матеріали для ремонту і покращення заходів безпеки:
гіпсокартон, фарбу, ПВХ-вікна, підвіконня, двері, оцинковані листи,
покрівельні листи, ізоляційну вату, бітум, цеглу, труби, радіатори,
деревину, арматуру, дріт, асфальтобетонну суміш, тощо.

145
медичних закладів отримали від МКЧХ різноманітні медичні
витратні матеріали та ліки.

353 000

понад
картриджів і флаконів інсуліну передано медичним закладам для
хворих на діабет. Матеріали для гемодіалізу передано медичним
установам для 300 пацієнтів.

Î

80 000

понад
зразків крові можна протестувати на ВІЛ/гепатит/сифіліс завдяки
тестовим системам, переданим банкам крові.

165
сеансів психологічної підтримки проведено для сімей зниклих
безвісти.

1 221

соціальний та медичний працівник/вчитель/волонтер ТЧХУ
навчились надавати психологічну підтримку тим, хто її потребує,
взявши участь у 120 навчальних сесіях.

1 062

групові сеанси і домашні візити здійснено для надання
психологічної підтримки людям, що проживають біля лінії зіткнення.

209

70

11

138

сімей звернулись до МКЧХ із
запитом про розшук родича,
контакт з яким втрачено у
зв’язку з конфліктом.

сімей скористалися
допомогою з організації
перевезення, щоб
возз'єднатися з родичами,
зв’язок з якими було втрачено
внаслідок конфлікту.

родин зниклих безвісти по
обидва боки від лінії
зіткнення отримали грошову
допомогу на загальну суму
близько 400 000 грн.
запитів про розшук зниклих
безвісти осіб закрито. 693
справи про зникнення
осіб, зареєстрованих МКЧХ з
початку конфлікту,
залишаються відкритими.

Логістика
11 000

понад
тон гуманітарної допомоги, зокрема 329 тон лікарських засобів,
доставлено 740 вантажівками для мешканців населених пунктів по
обидва боки від лінії зіткнення.
Скорочення: ЦВС - відділ цивільно-військового співробітництва ЗСУ, ДПСУ – Державна прикордонна служба України,
ДСНС – Державна служба з надзвичайних ситуацій України, ЗСУ – Збройні сили України, ЗШР – загони швидкого
реагування, КМІС – Київський міжнародний інститут соціології, КПВВ - контрольний пункт в'їзду-виїзду, МГП – міжнародне
гуманітарне право, МОУ – Міністерство оборони України, СБУ – Служба безпеки України, ТЧХУ - Товариство Червоного
Хреста України.

© МКЧХ 2018. 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.

Джерело: МКЧХ

Підтримка охорони здоров’я

Відновлення сімейних зв’язків

GISupport@icrc.org

заклади охорони здоров'я отримали запасні резервуари для води,
генератори і будівельні матеріали для відновлення своєї інфраструктури.

39

сімей, чиї родичі були поранені або загинули унаслідок конфлікту,
отримали грошову допомогу на загальну суму понад 321 000 грн у
рамках програми підтримки цивільного населення.
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Криза в Україні,
січень – грудень 2017

Економічна безпека

понад
споживачів отримали чистішу воду завдяки хімреагентам для обробки
води, які передано основним підприємствам водопостачання і
водовідведення у Донецькій і Луганській областях.

40 000

Основні напрямки діяльності

Міжнародний Комітет
Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні

Криза в Україні,
січень – грудень 2017

Відвідування затриманих

500

5

тіл ексгумовано за участі
фахівців МКЧХ.

27

моргів, а також слідчі та
криміналістичні
підрозділи Національної
поліції на Донбасі
отримали технічне
обладнання: інструменти
для судово-медичного
дослідження,
судово-медичне
обладнання, засоби
індивідуального захисту.

4

сім'ї отримали грошову
допомогу на загальну суму
33 000 грн для поховання
загиблих родичів.

понад
експертів, військових і
представників
правоохоронних органів
взяли участь у 14 тренінгах та
інформаційних заходах,
присвячених судово-медичній
тематиці, зокрема пошуку
зниклих безвісти та
ідентифікації останків. 24
фахівці з обох боків лінії
зіткнення відвідали тренінги за
кордоном.

5

судово-медичних закладів
по обидва боки від лінії
зіткнення відремонтовано для
поліпшення робочих умов.

1

ДНК-лабораторія отримала
матеріали та реагенти.

Забезпечення дотримання норм МГП
350

офіцерів ЗСУ взяли участь
у 15 семінарах,
присвячених застосуванню
МГП під час бойових
операцій.

900

понад
офіцерів ЦВС,
військових
поліцейських, старших
оперативних
командирів ЗСУ на 14
навчальних сесіях
ознайомились з роллю та
діяльністю МКЧХ.
У Національному
університеті оборони
України за підтримки МКЧХ
відкрито центр із
вивчення МГП.

314

офіцерів Національної поліції,
Національної гвардії, ДПСУ та СБУ
взяли участь у 15 семінарах з
питань МГП та міжнародних
правил і стандартів
правоохоронної діяльності.

3

навчальні сесії з питань
застосування сили та
вогнепальної зброї проведено
для Національної гвардії та
СБУ.

2

круглі столи щодо ведення
бойових дій організовано
спільно з МОУ та Генеральним
штабом ЗСУ.

фахівців відвідали дев’ять
семінарів МКЧХ з
міжнародних стандартів та
передових практик
виконання покарань та
лікування пацієнтів у місцях
позбавлення волі.

14 120

5

місць утримання під вартою та
в'язниць на контрольованій
урядом території отримали
допомогу з ремонтом та
реконструкцією приміщень
загального користування.

334

короткі усні та письмові
повідомлення передано між
затриманими та їхніми рідними.

Мінна небезпека

попереджувальних знаків,
133 рулони маркувальної
стрічки, 599 карток з
міжнародними стандартами
протимінної діяльності, 730
дерев'яних стовпчиків й інші
матеріали передано
відповідним службам.

2 300

понад
жителів Донбасу взяли
участь в опитуванні МКЧХ і
КМІС щодо знань, уявлень і
практик, що стосуються мін
і вибухонебезпечних
пережитків війни.

35 000

понад
плакатів й інформаційних
буклетів з мінної небезпеки
роздано.

10 600

понад
осіб, що проживають поруч з
лінією зіткнення, взяли участь у
248 навчальних сесіях з питань
мінної небезпеки.
МКЧХ підтримав створення
"Освітнього простору
піротехнічних підрозділів" для
спеціальних аварійно-рятувальних
підрозділів Головного управління
ДСНС у Донецькій області.

Співпраця з ТЧХУ

530 000

понад
осіб, у тому числі 16 300 осіб з
інвалідністю та дітей, відвідали
пункти обігріву Червоного
Хреста по обидва боки від мосту
у Станиці Луганській та отримали
допомогу від 23 волонтерів
Червоного Хреста.

4 800

понад
соціально незахищених
осіб отримали допомогу від
медсестер патронажної служби
ТЧХУ в Донецькій і Луганській
областях. Щоб підтримати
діяльність патронажної служби,
МКЧХ передав 70 електронних
планшетів і 70 велосипедів.

365
волонтерів ТЧХУ долучилися
до реалізації програм з
економічної безпеки,
відновлення житла і
водопостачання, психосоціальної
підтримки, тренінгів з першої
допомоги, а також надавали
допомогу в пунктах обігріву.

125

понад
волонтерів ЗШР надали
допомогу під час надзвичайних
ситуацій, за підтримки МКЧХ.

1 000

понад
осіб по обидва боки від лінії
зіткнення взяли участь у
тренінгах Червоного Хреста з
надання першої допомоги,
за фінансової підтримки
МКЧХ. 81 співробітник
Національної поліції
поліпшив свої навички
надання першої допомоги
під час тренінгів, проведених
за підтримки МКЧХ.

1

автомобіль передано
Національному комітету
ТЧХУ для підтримки його
діяльності. Офіс ТЧХУ у
Краматорську
відремонтовано за
фінансової підтримки МКЧХ.

4

мобільні клініки ТЧХУ
забезпечили доступ до
медичних послуг
мешканцям сіл неподалік
від лінії зіткнення, за
фінансової, технічної та
експертної підтримки МКЧХ,
Австрійського та Фінського
Червоного Хреста.

Скорочення: ЦВС - відділ цивільно-військового співробітництва ЗСУ, ДПСУ – Державна прикордонна служба України, ДСНС – Державна служба з надзвичайних ситуацій України, ЗСУ – Збройні сили України, ЗШР – загони швидкого реагування, КМІС –
Київський міжнародний інститут соціології, КПВВ - контрольний пункт в'їзду-виїзду, МГП – міжнародне гуманітарне право, МОУ – Міністерство оборони України, СБУ – Служба безпеки України, ТЧХУ - Товариство Червоного Хреста України.
© МКЧХ 2018. 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.

Джерело: МКЧХ

Турбота про загиблих

225
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306

осіб, затриманих у зв’язку з
конфліктом, звільнено і
передано за участі МКЧХ.

14 000

близько
затриманих у 18 місцях
утримання під вартою на
контрольованій урядом
території отримали від МКЧХ
допомогу загальною сумою
понад 3 335 000 грн. Було
доставлено постільну білизну,
побутові прилади,
комп’ютерне устаткування,
предмети гігієни та одяг.
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621

затриманого, з них 242
вперше зареєстрованих у
2017р., відвідали делегати
МКЧХ у 38 місцях
утримання під вартою.

IHL

Основні напрямки діяльності

