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близько

18 000

осіб отримали продуктові набори 
(вагою 17 кг кожен) із гречкою, рисом, 
макаронами, борошном, 
соняшниковою олією, цукром, 
консервованою яловичиною і 
сардинами, чаєм і дріжджами.

5

населених пунктів отримали
матеріали для підтримки
інфраструктури водопостачання, 
зокрема хімреагенти для обробки
води, необхідні матеріали та 
обладнання.

тон сульфат алюмінію для очистки 
води доставлено основному 
підприємству з водопостачання і 
водовідведення у Донецькій області 
та основному об'єкту з очистки води 
в Луганській області.

160

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

близько

18 000

333
особи на контрольованих урядом 
територіях отримали щомісячну 
грошову допомогу для забезпечення 
своїх базових потреб.

волонтерів долучились до роздачі 
допомоги, ремонту будинків та інших  
програм, які реалізує МКЧХ: першої 
допомоги, психосоціальної підтримки,
розширення обізнаності про ризики 
мін/вибухонебезпечних залишків 
війни і безпечну поведінку.

близько

100

пацієнти, які проживають у селах 
поруч із лінією зіткнення, отримали 
допомогу від мобільних клінік ТЧХУ 
за підтримки МКЧХ, Австрійського та 
Фінського Червоного Хреста. 

2 034

268
самотніх людей похилого віку, у 
тому числі особи з інвалідністю, 
отримали допомогу від 44 медсестер
патронажної служби ТХЧУ за 
підтримки МКЧХ.

915 домогосподарств у 17 населених 
пунктах отримали 2 745 тон вугілля.

149
домогосподарств отримали 
інструменти, насіння і добрива для 
відновлення своїх господарств.

27
закладів первинної медико-
санітарної допомоги отримали
препарати для лікування хронічних
захворювань.

лікарень по обидва боки від лінії 
зіткнення отримали необхідні 
медичні матеріали (перев'язувальні 
матеріали, антибіотики, 
внутрішньовенні рідини й т. д.) для 
надання допомоги пораненим і 
хворим.

12

шкільні психологи взяли участь у 
дев'яти тренінгах із надання
психосоціальної допомоги.

103

особи, які мешкають вздовж лінії 
зіткнення, отримали психосоціальну 
підтримку під час групових сеансів і 
домашніх візитів.

164

родичі зниклих безвісти отримали 
психосоціальну підтримку.22

волонтерів Червоного Хреста,
медсестер, працівників шкіл і 
дитсадків взяли участь у чотирьох 
тренінгах з надання першої 
допомоги. 

60

144
домогосподарства на 
контрольованих урядом територіях 
отримали грошову допомогу для 
поліпшення житлових умов у зимовий 
період. 

сімей зниклих безвісти отримали
фінансову допомогу.16

нових запитів про розшук зниклих
безвісти осіб отримано.9

сім’я скористалися допомогою з 
організації перевезення, щоб 
возз'єднатися з родичем, зв’язок з 
яким було втрачено внаслідок 
збройного конфлікту.

1

запити про розшук зниклих безвісти
осіб закрито. 673 справи про 
зникнення осіб, зареєстрованих 
МКЧХ з початку конфлікту, 
залишаються відкритими.

3

180 пар взуття передано дітям у 
реабілітаційних центрах і інтернатах.

45 військових взяли участь у двох 
семінарах щодо МГП і МКЧХ.

750

осіб по обидва боки від лінії
зіткнення отримали інструменти для 
робочих бригад і будівельні
матеріали для відновлення
пошкоджених будинків, зокрема
термінового ремонту. 

осіб відвідали пункти обігріву
Червоного Хреста по обидва боки 
мосту в Станиці Луганській та 
отримали допомогу від волонтерів
Червоного Хреста.

понад

76 500

людей відвідали пункти обігріву, які
МКЧХ забезпечив необхідними 
матеріалами (гарячими напоями, 
дровами, паливом для обігріву
тощо).

понад

55 000

4
пункти обігріву в Зайцевому, 
Олександрівці та по обидва боки 
мосту в Станиці Луганській
підтримано МКЧХ.

КПВВ у Мар’їнці, Березовому і 
Станиці Луганській отримали 
підтримку у вигляді утримання 
туалетів.
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особи взяли участь у 18 навчальних
сесіях із питань мінної небезпеки.904

1 200
плакатів й інформаційних буклетів 
із мінної небезпеки роздано людям, 
які проживають вздовж лінії 
зіткнення.

21
фахівець ДСНС із розмінування 
навчився надавати допомогу людям, 
які постраждали унаслідок вибуху, 
під час курсу, організованого МКЧХ.

1 110

попереджувальних знаків, 21 
рулон маркувальної стрічки, 40 
карток із міжнародних стандартів 
протимінної діяльності та 
матеріали для їх встановлення 
передано профільним службам по 
обидва боки від лінії зіткнення.

42
домогосподарства отримали 73 
тони деревних брикетів для опалення 
своїх будинків.

259

осіб, які проживають у дев'яти 
соціальних центрах, покращили свої 
житлові умови завдяки отриманим 
від МКЧХ 732 наборам для 
теплоізоляції, що складаються з 
монтажної піни, малярного скотча і 
поліетиленової плівки.

12
сімей, які проживають на 
контрольованих урядом територіях і 
чиї родичі були поранені або
загинули внаслідок конфлікту, 
отримали грошову допомогу.

затриманих, зокрема 19 вперше 
зареєстрованих, відвідали делегати 
МКЧХ у 12 місцях утримання під вартою.

68

коротких усних і письмових
повідомлень передано між
затриманими та їхніми рідними.

30

працівник пенітенціарної системи 
узяв участь у трьох тренінгах щодо 
міжнародних стандартів поводження 
із затриманими, проведених МКЧХ.

131

громадських активістів 
ознайомились із взірцевим 
міжнародним досвідом і 
методологією нагляду у в'язницях. 

27

2
судово-медичних заклади і 
одна команда з пошуку та 
вилучення тіл по обидва боки лінії
зіткнення отримали обладнання й 
екіпірування для роботи.

понад

180

осіб скористалися підтримкою МКЧХ 
у вигляді трьох резервуарів для 
води місткістю 2 000 літрів, 
переданих дитячому оздоровчому 
центру, і електричних радіаторів, 
наданих центру реєстрації і ночівлі 
для безпритульних.

Скорочення: ДСНС – Державна служба з надзвичайних ситуацій, КПВВ - контрольний пункт в'їзду-виїзду, МГП – міжнародне гуманітарне право, ТЧХУ – Товариство Червоного 

Хреста України.

Пункти пропуску

Мінна небезпека

Економічна безпекаВідновлення житла 
та водопостачання

Підтримка охорони 
здоров’я

Турбота про 
загиблих

Відновлення 
сімейних зв’язків

Співпраця з ТЧХУ

Відвідування 
затриманих

Збройні сили та 
силові структури

©МКЧХ 2018 Використані в цьому документі кордони, назви і позначення не означають будь-якого офіційного визнання або висловлення політичної точки зору МКЧХ і не ставлять під сумнів суверенітет над 
зазначеними територіями.

Міжнародний Комітет
Червоного Хреста (МКЧХ)

Основні напрямки діяльності

Криза в Україні. Лютий 2018 р.
500 працівників в офісах у Києві, Донецьку, 

Луганську, Маріуполі, Слов'янську, 
Сєверодонецьку та Одесі

17

учасників круглого столу, 
організованого МКЧХ у 
Сєвєродонецьку, 
дізналися про актуальні питання 
пошуку зниклих безвісти осіб 
та ідентифікації останків.

27
фахівців з обох боків лінії зіткнення 
взяли участь у навчальних сесіях: 
тренінгу, присвяченому вимогам МГП 
щодо поводження з тілами загиблих, 
та курсі з ДНК-аналізу.
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