
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЯТІВНОЇ ДОПОМОГИ ТА ПОСЛУГ ЩОДО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
135 медичних закладів
отримали підтримку у вигляді медичного обладнання, 
ліків, вимірювальних приладів, ЗІЗ, медичних та витратних 
матеріалів.

147 наборів,
що містять основні ліки, медичні прилади та матеріали 
для лікування пацієнтів, які отримали поранення у зв’язку 
з бойовими діями, було доставлено до лікарень та 
закладів охорони здоров’я в 9 областях.

Близько 138 000 людей,
які страждають від діабету, хвороб серця та астми, 
продовжили лікування завдяки передачі до медичних 
закладів ліків для лікування неінфекційних захворювань.

863 дитини та дорослі особи,
які шукали прихисток або були учасниками травматичних
подій, отримали психологічну підтримку та відвідали сесії
щодо управління стресом та турботи про себе.

25наборів для профілактики та 
лікування інфекційних захворювань
було передано до лікарень та амбулаторій для запобігання 
шкоді для пацієнтів та медичних працівників від інфекцій, 
яким можна запобігти.

Понад 14 000 комплектів першої допомоги
передали громадам, ДСНС*, ТЧХУ* та іншим структурам.

Більш ніж 121 300 ампул інсуліну,
972 глюкометри та понад 533 600 тестових смужок було 
передано інсулінозалежним пацієнтам у 8 областях в рамках 
безперервної підтримки пацієнтів, що страждають на 
цукровий діабет.

319 поранених і хворих
отримали допомогу з перевезенням, медичною евакуацією та 
догоспітальною невідкладною медичною допомогою з боку 
бригад швидкої медичної допомоги МКЧХ в Луганській, 
Донецькій та Миколаївській областях.

КРИТИЧНО ВАЖЛИВА ІНФРАСТРУКТУРА ТА ТЕРМІНОВА ДОПОМОГА З ЖИТЛОМ

Близько1 313 000 осіб
отримають допомогу завдяки відновленню центрального 
опалення за допомоги МКЧХ підприємствам 
теплопостачання в Київській, Харківській, Миколаївській 
та Чернігівській областях.

Матеріали для термінового ремонту
та інструменти, 24 екскаватори, водяні насоси та 274 
генератори було передано на користь ДСНС* та 
комунальних підприємств для реагування в 
надзвичайних ситуаціях, сприяння розчищенню завалів 
та ремонту пошкоджених об’єктів інфраструктури.

Близько 13,000 пошкоджених осель
буде відремонтовано завдяки наданним матеріалам та 
інструментам.

Близько8 250 000 людей
мають доступ до безпечної питної води завдяки передачі 
хімреагентів для водоочищення, обладнання та матеріалів 
30 водоканалам у 12 областях.

Близько 849 400л питної води,
а також баки для води було доставлено до громад та 
медичних установ у Донецькій області в рамках термінового 
реагування на пошкодження систем водопостачання.

Близько 180 000 людей
отримають допомогу з відновленням електропостачання в 
Миколаївській області.

36 лікарень
та закладів первинної медико-санітарної допомоги, 
пошкоджених внаслідок конфлікту, отримали матеріали для 
ремонту, противибухову плівку та предмети першої 
необхідності, такі як генератори, баки для води та насоси.

ЗАДОВОЛЕННЯ БАЗОВИХ ПОТРЕБ

102 433ВПО*
отримали допомогу завдяки передачі продуктових та 
гігієнічних наборів до центрів розміщення ВПО* та 
пунктів роздачі ТЧХУ*.

Близько 647 980 вразливих людей,
які мешкають на територіях, що постраждали від конфлікту, 
отримали 238 169 персональних та сімейних продуктових 
наборів, а також 205 933 гігієнічних набори, основні предмети 
побуту та побутові пристрої.

Понад 47 700 продуктових і гігієнічних 
наборів 
було передано людям, що шукають прихисток у центрах 
розміщення ВПО* та інших громадах.

Близько332 454 осіб
у всій Україні отримали підтримку у вигляді безумовної 
грошової допомоги внаслідок безпосередньої реєстрації та в 
рамках тристороннього Меморандуму про взаєморозуміння з 
Міністерством соціальної політики України та ТЧХУ*.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні

Основні напрямки діяльності

24 лютого – 1 вересня 2022

Загалом понад 1мільон людей
отримали допомогу у вигляді продуктів харчування, 
грошей та нехарчових продуктів (гігієнічні набори, 
предмети побуту тощо).

Близько50 соціальних установ,
включно зі спеціалізованими установами, де надається 
допомога дорослим та дітям з інвалідністю, отримали 
допомогу у вигляді продуктових та гігієнічних наборів, 
основних предметів побуту, а також грошову допомогу для 
забезпечення безперервного лікування.



ЗАХИСТ ЖИТТЯ ТА ГІДНОСТІ

Нові запити щодо розшуку
було відкрито в Україні після звернень сімей, що 
шукають своїх зниклих безвісти родичів.

203 вразливі сім’ї
осіб, зниклих безвісти, та сімей осіб, позбавлених 
свободи, отримали грошову допомогу.

15 експертно-криміналістичним підрозділам 
та відповідним обласним органам влади
було надано матеріальну допомогу для гідного поводження з 
тілами померлих.

277 працівників ДСНС*
пройшли підготовку з гуманітарної діяльності щодо мін та 
допомоги при мінно-вибухових травмах. Захисне обладнання 
та набори першої допомоги передали працівникам ДСНС*, які
здійснюють реагування на надзвичайні ситуації, для сприяння 
їхньому реагуванню та забезпечення безпеки роботи.

18 309 попереджувальних знаків
та 2 959 рулонів маркувальної стрічки, а також понад 100 
білбордів було передано місцевим структурам для маркування 
небезпечних ділянок.

1 554 особи
покращили власну обізнаність щодо ризиків, пов’язаних із 
небезпекою мін та вибухонебезпечних залишків війни, завдяки 
65 інформаційним сесіям.

Близько 790 цивільних осіб та їхніх 
сімей,
чиї родичі дістали поранення або померли внаслідок 
конфлікту, отримали грошову допомогу або 
компенсацію витрат на поховання.

ПІДТРИМКА ТА КООРДИНАЦІЯ З ПАРТНЕРАМИ ПО РУХУ

83 особи з інвалідністю,
а також люди похилого віку з обмеженою мобільністю 
отримали допомогу з перевезенням та медичною 
евакуацією з Одеської та Миколаївської областей до 
Молдови від команди МКЧХ за підтримки ТЧХУ*.

6 мобільних медичних бригад
надали понад 3 000 консультацій людям, які мешкають у 
віддалених районах, що сильно постраждали від 
конфлікту, в Київській, Сумській та Полтавській областях 
в рамках спільного проєкту з охорони здоров’я ТЧХУ*, 
місцевими органами влади та МКЧХ.

Ідентифікаційні матеріали
та оргтехніку було надано для підтримки роботи 
місцевих організацій ТЧХУ*.

6організацій ТЧХУ*
в Одеській області отримали підтримку у вигляді оренди 
складів для організації пунктів роздачі.

49 модулів польових госпіталів,
медичне обладнання та прилади було доставлено до 
закладів охорони здоров’я в Дніпропетровській, 
Київській, Чернігівській та Запорізькій областях від 
товариств Червоного Хреста Фінляндії, Канади, Норвегії 
та Німеччини за підтримки МКЧХ.

Понад 76 200 продуктових наборів
було передано на користь ТЧХУ* в рамках підтримки 
мобілізації для покращення раціону харчування 
постраждалого населення протягом одного місяця. 

Транспортні засоби МКЧХ
було передано до організацій ТЧХУ* для підвищення 
їхньої готовності до реагування в надзвичайних 
ситуаціях. Один критий вантажний автомобіль було 
передано на користь ТЧХУ* в Харкові для підтримки 
їхньої гуманітарної діяльності в цьому районі.

175людей
відвідали тренінг з першої допомоги, проведений за 
співпраці з ТЧХУ*.

Волонтери ТЧХУ*
були активно залучені до роздачі гуманітарної 
допомоги постраждалим громадам по всій країні, 
реєстрації вразливого населення для отримання 
фінансової допомоги, а також результатів наданої 
підтримки, евакуації вразливого населення, 
проведення інформаційних сесій щодо ризиків мін у 
небезпечних ділянках.

*Скорочення: ВПО – внутрішньо переміщені особи; ДСНС – Державна служба надзвичайних ситуацій України; ТЧХУ – Товариство Червоного Хреста 

України.

©МКЧХ 2022 Кордони, назви та позначення, використані в цьому звіті, не означають офіційної підтримки та не виражають політичних точок зору з боку МКЧХ, а також 

не обмежують вимог щодо суверенітету над згаданими територіями.

Понад 3 000 повідомлень
(наприклад, повідомлення Червоного Хреста, листи) 
були передані сім’ям позбавлених свободи осіб 
через МКЧХ як нейтрального посередника.


