
ДОСТУП ДО РЯТІВНОЇ ДОПОМОГИ ТА ПОСЛУГ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
34 лікарні та 41 заклад 
первинної медико-санітарної допомоги отримали 
лікарські засоби, медичне обладнання (дефібрилятори, 
реаніматори тощо) та витратні матеріали.

400 наборів 
для надання першої допомоги передано ТЧХУ* у 
Київській, Харківській, Донецькій, Сумській і Полтавській 
областях.

187 дітей та дорослих,
які шукали притулку або безпосередньо причетні 
до травматичних подій, отримали індивідуальну 
психологічну підтримку у Дніпропетровській, Донецькій, 
Луганській, Полтавській, Київській та Львівській областях.

Інсулін
передано Київській дитячій лікарні «Охматдит» 
та Одеському ендокринологічному центру для 
забезпечення невідкладних потреб 22 000 осіб.

29 наборів, 
що містять необхідні ліки та вироби медичного 
призначення, хірургічні матеріали, перев’язувальні 
набори, засоби індивідуального захисту, дезінфекційні 
засоби, ін’єкційні та дренажні матеріали та інші медичні 
вироби були надані для лікування хворих.

94 набори для лікування
неінфекційних захворювань* близько 94 000 осіб 
протягом трьох місяців передано до 41 закладу первинної 
медико-санітарної допомоги.

38 наборів для лікування 
близько 2 550 поранених передано до 20 лікарень 
Донецької, Житомирської, Полтавської, Київської, Одеської, 
Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей.

КРИТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЖИТЛО
Понад 44 800 людей 
отримали підтримку у вигляді 27 генераторів, аварійно-
ремонтних матеріалів та інструментів, що їх було 
передано постраждалим населеним пунктам Київської, 
Луганської, Донецької областей, а також містам Миколаїв 
та Чернігів.

Близько 8 800 000 людей 
можуть отримувати воду завдяки підтримці 23 водоканалів 
у вигляді  надання матеріалів та обладнання для ремонту 
пошкодженої інфраструктури та хімікатів для належного 
очищення води у Київській, Вінницькій, Запорізькій, 
Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумський, 
Харківській, Одеській, Полтавській та Кіровоградській 
областях.

Екскаватори, генератори, кабелі, 
водонасоси, газо- та водопровідні труби доставлено 
на підприємства водо- та газопостачання міст Суми, 
Чернігів, Харків, Миколаїв; Димер, Ірпінь, Буча (Київська 
область); Врубівка та Лисичанськ (Луганська область).

Близько 127 000 л питної води  
було доставлено громадам та закладам охорони здоров’я 
у Донецькій області у рамках реагування на пошкодження 
систем водопостачання.

Екстрені будівельні матеріали 
та інструменти, 5 екскаваторів, водонасоси та 
генератори були передані ДСНС* у Київській, Донецькій 
та Дніпропетровській областях для розчищення завалів 
та ремонту пошкоджених об’єктів інфраструктури.

20  лікарень та закладів 
первинної медико-санітарної допомоги, що постраждали 
внаслідок конфлікту в Донецькій, Луганській, Київській, 
Чернігівській, Миколаївській, Одеській та Сумській 
областях, забезпечено ремонтними матеріалами, 
водонасосом та противибуховою плівкою.

ЗАДОВОЛЕННЯ ОСНОВНИХ ПОТРЕБ 
Понад 1 200 тонн харчів,
1 430 матраців, 11 260 ковдр, близько 10 000 ліхтариків та 
45 250 свічок доставлено людям, в укриттях у Донецькій, 
Луганській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, 
Чернігівській, Полтавській та Харківській областях.  

6 соціальних закладів  
(будинки милосердя, школи-інтернати) отримали харчі та 
засоби гігієни, а також матеріальну допомогу.

4 громади 
отримали багатоцільову грошову підтримку на 
компенсацію витрат на паливо для генераторів у разі 
перебоїв в електропостачанні.

18 000 осіб
вразливих категорій із Донецької, Луганської, Одеської 
та Київської областей отримали багатоцільову грошову 
допомогу.

Понад 71 500 осіб,  
які проживають у постраждалих районах Київської, 
Донецької, Луганської, Сумської, Харківської, 
Чернігівської та Миколаївської областей, отримали 
близько 13 450 продуктових наборів, 11 600 сімейних 
продуктових наборів та нагальних харчових пайків, 
переданих на родини.

Близько 27 000 ВПО* 
отримали предмети гігієни, харчі, кухонне приладдя, 
побутову техніку та речі, матраци та ковдри.

Понад 37 200 осіб 
скористалися близько 17 550 гігієнічними наборами та 
майже 1 450 сімейними гігієнічними наборами, переданими 
для родин для задоволення їхніх основних потреб. 

Близько 24 000 ВПО* 
в різних регіонах України отримали багатоцільову 
грошову допомогу.

35 медичних працівників 
пройшли навчання, присвячене вибуховим травмам.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні 
Основні напрямки роботи 
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТЯ ТА ГІДНОСТІ

ПІДТРИМКА ТА КООРДИНАЦІЯ З ПАРТНЕРАМИ З РУХУ

Логістичну та безпекову підтримку 
надав МКЧХ загонам швидкого реагування ТЧХУ* у 
складі 15 осіб, які прибули до Слов’янська (Донецька 
область) 19 квітня для роботи з медичної евакуації та 
надання допомоги постраждалим громадам.

Евакуація за кордон 30 осіб
з інвалідністю та особливими медичними потребами 
була здійснена з Миколаєва до Молдови за підтримки 
Німецького Червоного Хреста завдяки координації 
та узгодженню механізму командою МКЧХ в Одесі та 
миколаївським відділенням ТЧХУ*.

Вразливі сім’ї 
зниклих безвісти та людей, позбавлених волі, 
отримували грошову допомогу.

Особи та сім’ї,
чиї родичі були поранені або загинули внаслідок 
конфлікту, отримували грошову допомогу чи 
компенсацію витрат на поховання. 

Нові запити про розшук
відкрито за зверненнями сімей в Україні, які 
розшукують своїх близьких.

161 піротехнік ДСНС* 
взяв участь у тренінгах, присвячених вибуховим 
травмам і виявленню вибухонебезпечних предметів. 
Співробітники ДСНС* отримали різноманітні засоби, 
які допоможуть їм реагувати на надзвичайні ситуації та 
працювати безпечніше. 

177 осіб 
підвищили свою обізнаність про міни та 
вибухонебезпечні залишки війни завдяки 
інформаційним сесіям та друкованим матеріалам. Для 
дітей у Луганській області проведено творчі заходи, 
присвячені ризикам і правилам безпечної поведінки.

Маркувальна стрічка 
та попереджувальні знаки були передані ДСНС* для 
позначення небезпечних зон.

Матеріальну допомогу для  
гідного поводження з тілами 
загиблих було передано судово-медичним структурам 
та відповідним обласним органам влади.

Фінансова допомога 
МКЧХ та Німецького Червоного Хреста дає змогу 
регіональним та місцевим відділенням ТЧХУ* 
продовжувати закуповувати непродовольчі товари, 
гаряче харчування та дитяче харчування для населення.

Надання фінансової підтримки 
уразливим верствам населення, що залишаються 
на місці свого постійного проживання та ВПО*, які 
постраждали від збройного конфлікту, передбачено 
Меморандумом про взаєморозуміння, підписаним МКЧХ, 
ТЧХУ* та Міністерством соціальної політики України.

Підписано Меморандум 
між МКЧХ, ТЧХУ* та Департаментом охорони здоров’я 
Київської обласної державної адміністрації щодо 
діяльності мобільних медичних бригад для людей, 
які постраждали внаслідок бойових дій та мають 
утруднений доступ до медичних послуг.

134 поранені та хворі особи  
(зокрема люди з інвалідністю та літні люди з 
обмеженою рухливістю) отримали від команди МКЧХ 
допомогу з транспортуванням та медичною евакуацією 
за підтримки партнерських національних товариств у 
Луганській, Донецькій та Миколаївській областях. 

124 представники ТЧХУ*, 
волонтери та співробітники, відвідали тренінги з надання 
першої допомоги, заняття з безпечної поведінки з 
вибухонебезпечними предметами та під час обстрілів, 
а також семінари зі збору даних, проведені командами 
МКЧХ.

Волонтери ТЧХУ*  
брали активну участь у розподілі гуманітарної допомоги 
серед постраждалих громад по всій країні, реєстрації 
вразливих верств населення для отримання фінансової 
допомоги та результатів наданої підтримки, евакуації 
вразливих верств населення, розповсюдження 
інформації про ризики мін у небезпечних зонах.

18 центрів розміщення ВПО* 
у Львівській області отримали від Австрійського 
Червоного Хреста за підтримки МКЧХ гігієнічні набори, 
побутові речі та обладнання.

Резервний запас води 
було поповнено для відділення ТЧХУ* в Миколаєві, 
щоб підвищити його готовність реагувати на дефіцит та 
кризу.

3 автомобілі МКЧХ 
були передані відділенню ТЧХУ* у Маріуполі для 
підвищення його здатності реагувати на надзвичайні 
ситуації.

МКЧХ сприяв безпечному виходу  
близько 9 900 цивільних осіб  
із Сум і Маріуполя та продовжує пропонувати 
свої послуги сторонам конфлікту як нейтральний 
посередник для сприяння таким операціям.

*Скорочення: ВПО – внутрішньо переміщена особа; ДСНС – Державна служба України з надзвичайних ситуацій; набір для лікування неінфекційних 
захворювань – набір для лікування цукрового діабету, гіпертонії, серцево-судинних захворювань та астми; ТЧХУ – Товариство Червоного Хреста 
України.
©МКЧХ 2022 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.


