
Близько 756 000 людей отримали чай, воду, першу 
допомогу від волонтерів Червоного Хреста в пунктах 
обігріву/охолодження і медичному пункті по обидві сторони 
мосту в Станиці Луганській і на пункті пропуску Майорське

Люди, що перетинають ЛЗ*, користуються п’ятьма 
відремонтованими навісами, щоб вберегтись від 
несприятливих погодних умов

Об’єкти для цивільних осіб на п’яти пунктах пропуску 
отримали підтримку у вигляді обслуговування вбиралень 
і очищення смітників, а також матеріали:  пічки, паливо, 
мийні засоби, світлодіодні лампи тощо 

*Скорочення: ЗСУ – Збройні Сили України; ІХС – ішемічна хвороба серця; КУТ – контрольовані урядом України території; ЛЗ – лінія зіткнення; МГП – міжнародне гуманітарне право;  НАСВ ім. Петра 
Сагайдачного – Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; НРБ – нерозірвані боєприпаси; НЮУ ім. Ярослава Мудрого – Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого; ПМСД – первинна медико-санітарна допомога; СМЕ – судово-медична експертиза; ТЧХУ – Товариство Червоного Хреста України; ЧХ – Червоний Хрест.
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67 закладів ПМСД* по обидві сторони ЛЗ* отримали 
медичні матеріали, зокрема ліки від хронічних 
захворювань (астма, діабет, гіпертонія, ІХС*). 30 
лікарень забезпечено необхідними засобами 
(перев’язувальними матеріалами, антибіотиками, 
рентгенівськими плівками тощо) і медичним 
обладнанням. Ендокринологічний центр у Донецьку 
отримав глюкометри та холодильники

Більше 1 000 людей вздовж ЛЗ* навчилися 
надавати першу допомогу завдяки 86 заняттям, 
проведеним МКЧХ і ТЧХУ.* Близько 250 інструкторів 
першої допомоги покращили свої навички 

9 закладів, що обслуговують 19 800 людей, отримали 
сировину для виготовлення протезів, навчання, 
обладнання та меблі. 24 людини отримали інвалідні 
візки та милиці

Близько 315 000 флаконів і картриджів інсуліну 
передано для потреб хворих на цукровий діабет

Близько 100 медпрацівників взяли участь у 
підготовці з базової та розширеної підтримки життя

Понад 2 000 людей, що проживають вздовж ЛЗ*, 
отримали підтримку від психологів під час 1 000 сесій

Умови для понад 2 700 пацієнтів і 
медпрацівників у 27 медичних закладах, зокрема 
протезно-ортопедичному центрі, були поліпшені завдяки 
ремонту

2 станції крові забезпечують безпеку переливання 
крові завдяки реагентам і пакетам для крові, що 
надаються регулярно 

540 вчителів і громадських працівників навчилися 
надавати психосоціальну підтримку

Близько 850 жителів КУТ* у складних умовах 
регулярно отримували грошову допомогу для покриття 
своїх основних потреб. 394 людини, чиї родичі були 
поранені або загинули в результаті конфлікту, отримали 
кошти або продовольчі та гігієнічні набори

6 500 людей вздовж ЛЗ* отримали гранти МКЧХ для 
своїх мікроекономічних ініціатив

Близько 28 000 осіб по обидві сторони ЛЗ* отримали 
підтримку для сільського господарства (насіння, інструменти, 
теплиці) та тваринництва (кури, бджоли, корм тощо)

180 жителів чотирьох сіл неподалік Слов’янська можуть 
дістатися до прилеглих ринків, банків, лікарень тощо 
завдяки транспорту, курсування якого забезпечено МКЧХ

30 500 людей, які постраждали від конфлікту, 
отримали вугілля, брикети або грошову допомогу для 
обігріву своїх будинків

86 000 людей отримали близько 208 000 
продуктових і гігієнічних наборів

Понад 1 100 осіб взяли участь у тренінгах із 
написання бізнес-планів і ведення сільського господарства

2 800 людей, прикутих до ліжка, отримали набори із 
предметами гігієни та постільною білизною

Більше 4 100  осіб користуються меблями, 
опалювальними матеріалами тощо, переданими  
соціальним установам

Більше 11 500 мешканців територій уздовж ЛЗ* 
відновили свої пошкоджені будинки завдяки допомозі 
МКЧХ у вигляді будівельних матеріалів, ремонтних робіт 
і заміни вікон 

850 000 людей по обидва боки ЛЗ* забезпечені 
водою завдяки відновленню інфраструктури та 
матеріалам, переданим “Воді Донбасу”, Попаснянському 
районному водоканалу та місцевим водоканалам. 
Зокрема МКЧХ надав 22 км труб, 63 насоси, 4 500 л 
палива для ремонту трубопроводів, 618 тонн хімікатів 
для очистки води

4 100 л питної води доставлено мешканцям 
Докучаєвська 

Для 350 жителів Травневого та Бахмутки 
відновлено місцеві центри, де відбуваються зустрічі із 
підтримки психічного здоров’я

Для 1 700 мешканців Первомайська поліпшено  
умови завдяки ремонту централізованої системи 
теплопостачання

Близько 7 000 дітей і вчителів навчаються і 
працюють у 52 закладах по обидві сторони ЛЗ,*  у 
яких відбувся ремонт і поліпшено заходи безпеки 
(встановлено противибухову плівку та поліпшено доступ 
до укриттів тощо)

14 шкіл і дитсадків по обидві сторони ЛЗ* отримали 
меблі для кухонь, їдалень й навчальних кімнат

5 200 дітей отримали шкільне приладдя

Відновлення житла і водопостачання Економічна безпека

Підтримка охорони здоров’я

Пункти пропуску

Доступ до освіти
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Делегати МКЧХ відвідали 653 затриманих у 36 
місцях тримання під вартою на КУТ*. 403 затриманих 
зареєстровано

Близько 14 000 затриманих перебувають у 
поліпшених умовах завдяки ремонту систем опалення, 
каналізації та інших комунальних систем у 12 установах 
на КУТ*

62 лікарі та фельдшери, що працюють у семи 
місцях тримання під вартою, взяли участь у навчальних 
програмах

197 коротких усних і письмових повідомлення 
передано між затриманими та їхніми родинами

350 працівників пенітенціарних установ і 
представників суспільства взяли участь у навчальних 
курсах із міжнародних стандартів поводження із 
ув’язненими

Близько 19 000 пацієнтів, які проживають поблизу 
ЛЗ*, отримали допомогу від чотирьох мобільних клінік 
ТЧХУ* за підтримки Австрійського ЧХ* і МКЧХ

Близько 780 літніх людей вздовж ЛЗ* отримали  
допомогу (по господарству, з особистою гігієною тощо) 
від 120 патронажних сестер ЧХ* за підтримки МКЧХ

2 200 дітей і дорослих отримали психологічну  
підтримку завдяки ляльковим виставам, організованим 
волонтерами ТЧХУ* за підтримки МКЧХ

135 волонтерів загонів швидкого реагування 
чергували під час виборів та інших масових заходів в 
Україні для надання першої допомоги

Близько 560 волонтерів ЧХ* взяли участь у спільних 
з МКЧХ роздачах допомоги, відновленні будинків, 
програмах із надання першої допомоги та підтримки 
психологів, поглиблення обізнаності про ризики мін/
НРБ* і безпечну поведінку

*Скорочення: ЗСУ – Збройні Сили України; ІХС – ішемічна хвороба серця; КУТ – контрольовані урядом України території; ЛЗ – лінія зіткнення; МГП – міжнародне гуманітарне право;  НАСВ ім. Петра 
Сагайдачного – Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; НРБ – нерозірвані боєприпаси; НЮУ ім. Ярослава Мудрого – Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого; ПМСД – первинна медико-санітарна допомога; СМЕ – судово-медична експертиза; ТЧХУ – Товариство Червоного Хреста України; ЧХ – Червоний Хрест.

11 сімей отримали підтримку на похоронні витрати 

26 судово-медичних і поліційних установ отримали 
захисне та технічне обладнання, матеріали та меблі для 
роботи із пошуку та судово-медичної ідентифікації

19 судово-медичних працівників та представників 
профільних структур з обох сторін ЛЗ* отримали 
підтримку для участі у навчанні та обміні досвідом за 
кордоном

420 фахівців СМЕ* та співробітників поліції 
пройшли підготовку із судово-медичної ідентифікації, 
розшуку зниклих безвісти та судово-генетичної експертизи, 
зокрема під час занять у нещодавно відкритому 
гуманітарному центрі судово-медичної підготовки в Дніпрі. 
22 учасники долучились до двох круглих столів щодо 
ідентифікації та розшуку зниклих безвісти осіб

У 16 судово-медичних закладах здійснено ремонт

756 сімей, зареєстрованих в МКЧХ, все ще шукають 
своїх зниклих родичів. 110 нових справ зареєстровано, 
101 справу, зареєстровану МКЧХ, закрито 

296 сімей зниклих безвісти отримали грошову 
допомогу або ваучери

10 сімей скористались транспортною допомогою для 
возз’єднання із родичами

90 родичів зниклих безвісти отримали підтримку 
психологів МКЧХ

17 ігрових майданчиків встановлено або 
відремонтовано та обладнано, щоб діти по обидва боки 
ЛЗ*мали безпечне місце для ігор

3 300 знаків, 140 рулонів стрічки і 1 800 дерев’яних 
стовпчиків передано відповідним структурам для 
позначення небезпечних районів на Донбасі. 32 щита 
для інформування про мінну небезпеку встановлено 
уздовж ЛЗ*

73 піротехнічні фахівці та медики взяли участь у 
навчальних заняттях МКЧХ із нетехнічного обстеження 
та надання допомоги постраждалим унаслідок вибуху

30 000 дорослих і дітей по обидві сторони ЛЗ* 
поліпшили свої знання про ризики мін/НРБ* завдяки 
1 100 сесіям, зокрема проведеним волонтерами ЧХ*

У Маріуполі та Рубіжному МКЧХ підтримав створення 
навчальних просторів у регіональних центрах 
гуманітарного розмінування

Близько 1 400 військовослужбовців ЗСУ* взяли 
участь у семінарах, присвячених діяльності МКЧХ та 
застосуванню МГП* у бойових діях

Понад  400 правоохоронців узяли участь у семінарах 
із міжнародних правил і стандартів поліцейської діяльності. 
Близько 100 правоохоронців, правозахисників і державних 
службовців взяли участь у регіональних семінарах із 
захисту прав заарештованих

Понад 300 прокурорів, державних службовців і 
студентів покращили свої знання з МГП*, взявши участь у 
семінарах МКЧХ

2 аудиторії для вивчення МГП* відкрито у вищих 
навчальних закладах: НЮУ ім. Ярослава Мудрого* та 
НАСВ ім. Петра Сагайдачного*

Відвідування затриманих Відновлення сімейних зв’язків 

Турбота про загиблих

Мінна небезпека

Співпраця

Гуманітарне право
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