Україна: долаючи холод

Зима 2018-2019
Від початку конфлікту на сході України минуло вже п’ять років. До цього люди жили в іншій
реальності, але повсякденне життя повністю змінилось. Довгі години чекання на холоді або в
спеку заради поїздки до найближчого міста, відсутність води, світла й опалення, нескінченні
обстріли – це нова буденність.
Через конфлікт багато людей втратили свої доходи та змушені покладатися на гуманітарну
допомогу. Умови погіршуються з настанням зими. Їх утруднюють численні пошкодження
інфраструктури, дезінтеграція комунальних служб і зменшення засобів до існування через
бойові дії, що тривають. Опалювати будинки стає все дорожче, а в деяких районах важко
придбати вугілля або дрова.
Щоб допомогти людям впоратися зі складними погодними умовами взимку, МКЧХ реалізує
низку заходів. Серед них:
- Фінансова допомога, аби забезпечити вразливих осіб можливістю покривати свої витрати
на паливо, дрова, газ та електроенергію взимку.
- Допомога у вигляді вугілля, дров, брикетів і радіаторів.
- Допомога у вигляді корму для тварин, щоб місцеві мешканці змогли відновити та
підтримувати власні засоби до існування протягом і після зимового періоду.
- Покращення житлових умов завдяки теплоізоляції будинків, розташованих на лінії
зіткнення.
- Забезпечення роботи пунктів обігріву по обидві сторони від лінії зіткнення у співпраці з
місцевим Червоним Хрестом. Завдяки роботі цих пунктів особи, які чекають у черзі, можуть
зігрітися і випити гарячі напої.

домогосподарств на
підконтрольній
українському уряду
території отримали
грошову допомогу
для покращення
житлових умов
узимку.

понад

15 000
домогосподарств по
обидва боки від лінії
зіткнення отримали
загалом 30 000 тон
твердого палива.

понад

255
домогосподарств по
обидва боки від лінії
зіткнення отримали
понад 400 тон корму
для тварин, щоб
підтримувати свою
тваринницьку
діяльність взимку.

2 400
домогосподарств
отримали матеріали
для теплоізоляції
вікон, стін і дахів.

близько

1 500
домогосподарств по
обидва боки від лінії
зіткнення покращили
свої житлові умови
завдяки встановленню
пластикових вікон. У
більш ніж 350
домогосподарствах
замінене віконне скло.

близько

800

домогосподарств
отримали
опалювальні
прилади
(електричні
обігрівачі, пічки та
радіатори).
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близько

360 000
людей скористались
послугами з надання
гарячого чаю, води та
першої допомоги у
пунктах обігріву, що
працють за підтримки
МКЧХ по обидва боки
мосту в Станиці
Луганській і на КПВВ
Майорське, протягом
сезону холодів.

5
нових контейнерів
для пунктів обігріву
встановлено на
пунктах пропуску по
обидві сторони від
лінії зіткнення.

5
пунктів пропуску по
обидва боки від лінії
зіткнення отримали
підтримку
інфраструктури
(встановлення трьох
критих автобусних
зупинок, двох пічок і
чотирьох накриттів у
зонах, де люди чекають
у черзі; підтримка
матеріалами тощо).

Скорочення: КПВВ – контрольний пункт в’їзду-виїзду.
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