
466 000
продуктових наборів з 8 400 т продуктів розподілено 
між 165 600 особами з найуразливіших спільнот.

понад

гуманітарної допомоги доставлено населенню 
постраждалих від конфлікту територій.

13 800 тпонад

163 000
осіб, що мешкають у населених пунктах та центрах для ВПО, 
отримали предмети гігієни.

понад

4 000
домогосподарств забезпечили себе власними продуктами 
завдяки допомозі від МКЧХ у вигляді насіння овочів, 
інструментів та домашньої птиці.

майже
15
закладів охорони здоров’я, пошкоджених в результаті 
конфлікту, отримали покрівельні та будівельні матеріали, 
обігрівачі, пластикові вікна.

1100 т

20 000

хімічних реагентів для обробки води передано 
водопостачальним компаніям на сході України.
38 т флокулянту, 32 т гіпохлориту кальцію, 24 т гіпосульфіту натрію, 
16 т хлору і 740 т сульфату алюмінію отримало КП «Вода Донбасу». 
95 т хлору, 77 т активованого вугілля, 124 т сульфату алюмінію та 
інших хімічних реагентів отримало КП «Попаснянський районний 
водоканал».

осіб по обидва боки від лінії зіткнення отримували безперебійне 
водопостачання за рахунок підтримки КП «Вода Донбасу»,
КП «Попаснянський районний водоканал» та місцевих систем 
водопостачання з боку МКЧХ.

41 600
осіб отримали від МКЧХ будівельні та покрівельні 
матеріали, такі як руберойд, пісок, цемент, покрівельні листи, 
пластикові вікна, деревина і т.д., а також інструменти для 
ремонту пошкоджених будівель. 

понад

понад

1,4 млнпонад

учнів та вчителів у 51 школі/дитсадку отримали від МКЧХ допомогу у 
вигляді покрівельних та будівельних матеріалів та/або захисної плівки на 
вікна 3М/мішків з піском для посилення пасивної безпеки.

майже 23 000
осіб отримали щомісячну грошову допомогу для задоволення 
своїх основних потреб.

20-тонних вантажівок доставили вантаж на склади 
МКЧХ на сході України.

Скорочення: КП – комунальне підприємство, КУТ – контрольована урядом територія, 
НКУТ – неконтрольована урядом територія, ВПО – внутрішньо переміщені особи, 
ТЧХУ – Товариство Червоного Хреста України.

(с) МКЧХ 2016. 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.

765

лікарень та пунктів долікарської допомоги отримали витратні 
матеріали, протиправцеві вакцини, імуноглобуліни та ліки для 
надання первинної медичної допомоги.

107

32 000
зразків крові перевірено на ВІЛ/гепатит/сифіліс після передачі МКЧХ 
тест-систем станціям переливання крові на сході України.

понад 850
допоміжних засобів для ходіння в т.ч. інвалідних візків та милиць, 
надано соціальним закладам на сході України.

162
лікарі вдосконалили свої знання та навики під час 2 семінарів з 
військово-польової хірургії та 3 семінарів з надання першої допомоги 
при травмах.

121
групову сесію проведено для 182 соціальних робітників, медиків, 
учителів та волонтерів ТЧХУ в рамках програми психологічної 
підтримки «Допомога тим, хто допомагає».

понад 41 000
сеансів гемодіалізу стали можливими для 300 пацієнтів завдяки 
витратним матеріалам від МКЧХ.

понад 132 100
картриджів та флаконів інсуліну надано медичним закладам на 
НКУТ, що забезпечило доступ до життєво важливого лікування для 
понад 12 000 пацієнтів.

понад 9 000
осіб, розміщених у 41 соціальній установі, отримали 162 т 
продуктів харчування.

понад 20 000
осіб, розміщених у 132 державних установах, також отримали 
предмети гігієни від МКЧХ.

понад 2 000
домогосподарств отримали грошову допомогу для придбання 
палива та теплого одягу.

понад 21 000
осіб зігрілися гарячими напоями під час перетинання лінії 
зіткнення біля Станиці Луганської в зимовий період.

2 000
домогосподарств отримали тверде паливо.

понад 1 700
домогосподарств отримали корм для тварин та пластикову 
плівку для захисту господарств узимку.

пункти обігріву встановлено в пунктах пропуску біля Станиці 
Луганської на КУТ і НКУТ.

2

3
морги безкоштовно отримали покрівельні та будівельні матеріали 
та обладнання.

ВІДНОВЛЕННЯ ЖИТЛА ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ

ПІДТРИМКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

ЛОГІСТИКА

Криза в Україні
Січень-грудень 2016

Основні напрямки
діяльності

Міжнародний Комітет
Червоного Хреста (МКЧХ)
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100

22

представників 
Національної гвардії 
взяли участь у 3 семінарах 
з питань застосування МГП 
під час бойових дій.

300
офіцерів ЦВС 
взяли участь у 9 
підготовчих тренінгах 
МКЧХ, де ознайомилися з 
діяльністю та роллю МКЧХ.

573
затримані
(в т.ч. 284 вперше 
зареєстрованих у 2016 р.) 
відвідано делегатами 
МКЧХ на КУТ.

26 000
затриманих 
одержали предмети гігієни, 
6 700 затриманих одержали 
продукти харчування.

607
осіб розшукуються за 
допомогою МКЧХ. 565 справ 
відкрито в Україні, 46 – 
іншими делегаціями МКЧХ.

43
повідомлення Червоного 
Хреста оброблено (30 
зібрано, 13 роздано).

345
усних повідомлень 
передано МКЧХ між 
затриманими та їхніми 
сім’ями.

332
запити про розшук
відкрито, тоді як 127 запитів 
про розшук закрито.

морги отримали витратні 
матеріали та спеціальне 
обладнання.

434
експерти, волонтери та 
представники ЗСУ 
ознайомилися під час семінарів 
з вимогами МГП щодо 
поводження з тілами загиблих, 
належної роботи з людськими 
останками та їх ідентифікації.

ПОШИРЕННЯ ПОВАГИ ДО МГП

ВІДВІДУВАННЯ ЗАТРИМАНИХ ВІДНОВЛЕННЯ СІМЕЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

ТУРБОТА ПРО ЗАГИБЛИХ

СПІВРОБІТНИЦТВО З ТЧХУ

4 600

понад 15 200

50

МІННА НЕБЕЗПЕКА

знаків про наявність мін 
встановлено/надано 
відповідним відомствам.

69 000
листівок та 13 988 плакатів 
з мінної небезпеки 
було поширено. 

осіб, що мешкають уздовж 
лінії зіткнення та працюють 
на об’єктах критичної 
інфраструктури, взяли участь 
у 294 тренінгах з мінної 
безпеки у 94 населених 
пунктах.

білбордів з мінної 
небезпеки встановлено 
вздовж лінії зіткнення.

84
велосипеди та 1 
автомобіль отримала 
патронажна служба відділень 
ТЧХУ на сході України.350

волонтерів 
взяли участь у спільних 
проектах ТЧХУ та МКЧХ.

500
комплектів форми 
надано БШР ТЧХУ та 
волонтерам ТЧХУ на сході 
України.

215
співробітників ТЧХУ 
(патронажні сестри, глави 
відділень тощо) отримали 
зарплатну підтримку від МКЧХ.

16
ноутбуків та інше 
ІТ-обладнання було 
передано 2 відділенням на 
сході, а також НК ТЧХУ.

90
волонтерів БШР 
взяли участь у щорічній 
зустрічі, організованій за 
підтримки МКЧХ. 7 волонтерів 
взяли участь у тренінгу для 
новостворених БШР.

IHL

IHL

туалетів (38 біотуалетів та 8 
ямних туалетів) встановлено 
на узбіччі в 6 пунктах 
пропуску. Встановлені туалети 
щотижня обслуговуються.

46

журналістів 
взяли участь у семінарах 
з МГП в Києві та Маріуполі.

50

юридичних радників, 
інструкторів та командирів 
взяли участь у 15 спеціалізованих 
семінарах МКЧХ з питань 
застосування МГП у процесі 
прийняття рішень.

530

українських науковців 
стали учасниками семінару з 
МГП з питань ведення бойових 
дій в міських умовах, 
організованого спільно з 
Центром верховенства права 
Українського Католицького 
Університету у Львові.

30

офіцерів правоохоронних 
органів взяли участь у 7 
тренінгах «Міжнародні 
правила та стандарти 
правоохоронної діяльності».

170

93

37
затриманих передано під час 
5 передач/обмінів між КУТ 
та НКУТ за участі МКЧХ.

візити до 47 місць 
утримання під вартою на 
КУТ здійснено делегатами 
МКЧХ.

84
волонтери ТЧХУ та 
патронажні сестри взяли 
участь у тренінгах з першої 
медичної допомоги, 
організованих за підтримки 
МКЧХ.

15
тіл вилучено під час 6 
ексгумацій за підтримки 
МКЧХ. 1 тіло загиблого 
передано через лінію 
зіткнення за підтримки МКЧХ.

15
наборів комп’ютерного 
обладнання передано 
місцевим моргам та 
відділенням МВС.

13
холодильних камер 
для зберігання зразків 
крові надано моргам.

баків з водою
встановлено у двох пунктах 
пропуску.

5

понад

понад
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Криза в Україні
Січень-грудень 2016

Основні напрямки
діяльності

Міжнародний Комітет
Червоного Хреста (МКЧХ)
в Україні

Скорочення: КУТ – контрольована урядом територія, НКУТ – неконтрольована урядом територія, ЗСУ – Збройні сили України, НК ТЧХУ – Національний комітет Товариства 
Червоного Хреста України, БШР – бригада швидкого реагування, ЦВС – відділ цивільно-військового співробітництва ЗСУ, МГП – міжнародне гуманітарне право.


