
Україна: поточна допомога в подоланні холоду
Підготовка до зими 2019-2020

людей по обидва боки 
ЛЗ* скористалися 
поліпшенням систем 
опалення в 15 закладах 
освіти, судово-медичної 
експертизи та охорони 
здоров’я, а також у 
місцях тримання під 
вартою, зокрема за 
межами Донбасу.

2 200 
Близько

мешканців 
Первомайська 
поліпшили свої 
умови проживання 
завдяки ремонту  
централізованої 
системи 
теплопостачання.

1 700 
сімей на КУТ* 
отримали кошти 
на опалення своїх 
будинків.

5 160 
людей від початку 
холодів отримали 
допомогу у вигляді 
чаю, води, теплого 
укриття та першої 
допомоги в пунктах 
обігріву Червоного 
Хреста по обидва 
боки мосту в Станиці 
Луганській. 

73 000 
Близько

сімей отримали близько 
130 тонн корму для 
утримання худоби.

135 6 600
сімей отримали 
близько 20 000 тонн 
вугілля та брикетів 
для опалення своїх 
будинків.

 *Скорочення: КУТ – контрольовані урядом України території; 
ЛЗ – лінія зіткнення.

Від початку конфлікту на сході України минуло п’ять років.

Багато людей втратили свої доходи та вимушені покладатись на 
гуманітарну допомогу. Умови погіршуються із 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 чи паливні брикети. 

Щоб допомогти людям впоратись зі складними погодними умовами 
взимку, МКЧХ реалізує низку заходів. А саме:

- Фінансова допомога, щоб забезпечити вразливих осіб можливістю 
покривати свої витрати на паливо, дрова, газ та електроенергію взимку.

- Допомога у вигляді вугілля та деревних брикетів.
- Допомога у вигляді корму для тварин, щоб місцеві мешканці могли 

відновлювати та підтримувати власні засоби до існування під час і після 
зимового періоду.

- Поліпшення житлових умов завдяки утепленню будинків на лінії 
зіткнення.

- Забезпечення роботи пунктів обігріву по обидві сторони лінії зіткнення у 
співпраці з місцевим Червоним Хрестом. Завдяки роботі цих пунктів особи, 
які чекають у черзі, можуть зігрітися та випити гарячі напої.  

сімей по обидві сторони 
ЛЗ* отримали нові двері 
й пластикові вікна.

1 200 
Близько

домогосподарств 
отримали теплий одяг, 
як-от шапки, шарфи та 
шкарпетки.

7 000 
Понад

пунктах пропуску об’єкти 
для цивільного населення 
отримали пічки, паливо, 
мийні засоби, світлодіодні 
лампи тощо. Люди, 
що перетинають ЛЗ*, 
можуть вберегтись від 
несприятливих погодних 
умов завдяки п’ятьом 
відремонтованими 
навісами.

5
На 

Понад

сімей отримали набори 
для ізоляції вікон і 
дахів або кошти на їх 
придбання (КУТ*).
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