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Основні напрямки діяльності: Україна 
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170 медичних закладів отримали підтримку: медичне 
обладнання, ліки, вимірювальні прилади, ЗІЗ, медичні та витратні 
матеріали. 

85 наборів для лікування поранених та 
комплектів, що містять основні ліки, медичні прилади та 
матеріали для лікування близько 4 250 пацієнтів, які отримали 
поранення у зв’язку з бойовими діями, було доставлено до 
лікарень та закладів охорони здоров’я. 

103 000 людей, які страждають від діабету, гіпертензії, 
хвороб серця та астми, продовжили лікування завдяки передачі  
до медичних закладів ліків для лікування неінфекційних 
захворювань. 

1 528 дітей та дорослих осіб, які шукали прихисток або 
були учасниками травматичних подій, отримали психологічну 
підтримку та відвідали сесії щодо управління стресом та турботи 
про себе. 

177 спеціалістів з ментального здоров’я та 
психосоціальної підтримки та волонтерів громад 
пройшли тренінг з надання базової психологічної підтримки 
постраждалому населенню. 

26 наборів для профілактики та лікування 
інфекційних захворювань було передано до лікарень 
та амбулаторій для запобігання шкоди для пацієнтів та медичних 
працівників від інфекцій. 

Понад 17 200 комплектів першої допомоги 
передали громадам, ДСНС, Товариству Червоного Хреста України 
(ТЧХУ) та іншим структурам. 

Понад 268 000 ампул інсуліну, 2 754 глюкометри та 
понад 856 600 тестових смужок було передано інсулінозалежним 
пацієнтам в рамках безперервної підтримки пацієнтів, що 
страждають на цукровий діабет. 

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

728 людей отримали допомогу завдяки передачі ходунків, 
милиць та інших допоміжних засобів до медичних центрів і 
соціальних установ для дорослих і дітей з інвалідністю. 

ПІДТРИМКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

ЗАДОВОЛЕННЯ БАЗОВИХ ПОТРЕБ

КРИТИЧНО ВАЖЛИВА ІНФРАСТРУКТУРА ТА ТЕРМІНОВА ДОПОМОГА З ЖИТЛОМ

Понад 160 000 ВПО отримали допомогу завдяки передачі 
продуктових, гігієнічних наборів та предметів побуту до центрів 
розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та пунктів 
роздачі ТЧХУ. 

Понад 346 000 осіб у всій Україні отримали 
підтримку у вигляді грошової допомоги на загальну суму  

4,5 млрд грн внаслідок безпосередньої реєстрації та в  
рамках тристороннього Меморандуму про взаєморозуміння  
з Міністерством соціальної політики України та ТЧХУ. 

668 обігрівачів і понад 57 940 ковдр 
Були передані громадам, колективним центрам і закладам 
охорони здоров’я. 

Понад 19 600 тонн твердого палива 
було передано 24,196 людям у сильно постраждалих районах 
Донецької, Херсонської та Луганської областей, аби допомогти  
їм пережити суворі зимові морози. 

Понад 894 900 вразливих людей, які мешкають на 
територіях, що постраждали від конфлікту, отримали 509 686 
персональних та сімейних продуктових наборів, а також 506 410 
гігієнічних наборів, основні предмети побуту та побутові пристрої. 

545 млн грн грошової допомоги отримали 57 754 особи для 
покращення умов проживання у зимовий період та закупівлі 
кормів для тварин. 

Понад 3 000 осіб з обмеженою мобільністю, 
які проживають у Луганській області, отримали допомогу завдяки 
передачі комплектів для прикутих до ліжка та засобів гігієни. 

425 соціальних установ, включно зі спеціалізованими 
установами, де надається допомога дорослим та дітям з 
інвалідністю, центрами розміщення ВПО, пунктами обігріву та 
місцевими адміністраціями, отримали допомогу у вигляді 
продуктових та гігієнічних наборів, предметів побуту, бойлерів, 
обігрівачів, а також грошову допомогу для забезпечення 
безперервного лікування. 

Понад 10 600 000 людей мають доступ до безпечної 
питної води завдяки передачі хімреагентів для водоочищення, 
обладнання та матеріалів для ремонту 46 водоканалам та 7 
адміністріціям у 13 областях, постраждалих від бойових дій по 
обидва боки від ліній фронту. 

Понад 1 510 800 л питної води, а також 1 235 баків для 
води було доставлено до громад, шкіл, медичних установ і закладів 
освіти в рамках термінового реагування на пошкодження систем 
водопостачання. 

250 000 людей отримали допомогу з відновленням 
електропостачання в Херсонській, Харківській і Миколаївській 
областях; понад 23 600 людей, що живуть у прифронтових та 
нещодавно відвойованих районах Харківської області, отримали 
грошову допомогу для підготовки до зими. 

Понад 24 600 людей у Миколаївській, Херсонській, 
Харківській, Донецькій та Чернігівській областях отримали доступ 
до медичних послуг завдяки покращенню або відновленню 
пошкоджених лікарень і амбулаторій. 

Близько 1 400 000 осіб отримали допомогу завдяки 
відновленню центрального опалення за регулярної допомоги 
МКЧХ підприємствам теплопостачання в Херсонській, Донецькій, 
Чернігівській, Харківській, Миколаївській та Київській областях. 

Понад 550 генераторів, 75 електричних 
трансформаторів, 64 спеціалізовані транспортні засоби 
(автокрани, автоцистерни), 27 екскаваторів, 33 мобільні 
водоочисні установки, понад 100 водяних насосів, матеріали  
та інструменти для аварійного ремонту передали громадам, 
місцевій владі, ДСНС та комунальним підприємствам для 
реагування в надзвичайних ситуаціях, розчищення завалів  
та ремонту пошкоджених об’єктів інфраструктури. 

Понад 55 000 пошкоджених осель мирних 
мешканців буде відремонтовано завдяки наданій фінансовій 
допомозі, матеріалам та інструментам. 

125 шкіл, дитячих садків і судово-медичних установ 
отримали допомогу з ремонтом, генераторами, матеріалами для 
ремонту та питною водою. 
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Родинам понад 3 250 розшукуваних осіб та осіб 
позбавлених свободи передано повідомлення; понад 650 
військовополоненим було передано звістки від родин у формі 
усних повідомлень Червоного Хреста. 

3 400 листів передано між українськими 
військовополоненими, що утримуються в РФ, та їхніми родинами 
(через два Національних інформаційних бюро та Центральне 
агентство розшуку). 

Прагнемо з’ясувати долю та місцезнаходження 
понад 6 400 людей на запит їхніх родин; в нашій базі 
даних понад 22 600 осіб, зниклих безвісти, військовополонених  
та їхніх сімей. 

411 вразливих сімей осіб, зниклих безвісти, та сімей осіб, 
позбавлених свободи, отримали грошову допомогу. 

Близько 1 800 цивільних осіб та їхніх сімей,  
чиї родичі дістали поранення або загинули внаслідок 
міжнародного збройного конфлікту, отримали грошову допомогу 
або компенсацію витрат на поховання. 

18 судово-медичним установам та 
відповідним обласним органам влади було 
надано матеріальну допомогу для гідного поводження з тілами 
померлих. 

302 працівника 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. 

Понад 38 900 попереджувальних знаків та 6 112 
рулонів маркувальної стрічки було передано місцевим структурам 
для маркування небезпечних ділянок. 

Близько 16 190 осіб покращили власну обізнаність щодо 
ризиків, пов’язаних із небезпекою мін та вибухонебезпечних 
залишків війни, завдяки інформаційним сесіям. 

47 працівників пенітенціарних закладів взяли участь  
у сесіях МКЧХ з поводження з військовополоненими;  

781 офіцер Збройних сил України та Національної поліції  
взяв участь у 31 сесії з міжнародного гуманітарного права та 
міжнародного права прав людини. 

ЗАХИСТ ЖИТТЯ ТА ГІДНОСТІ

ПІДТРИМКА ТА КООРДИНАЦІЯ З ПАРТНЕРАМИ ПО РУХУ

196 осіб з інвалідністю, а також людей 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. 

29 мобільних медичних бригад надали понад 78 600 
консультацій людям, які мешкають у віддалених районах, що 
сильно постраждали від конфлікту, в Київській, Сумській, 
Харківській та Полтавській областях в рамках спільного проєкту  
з охорони здоров’я ТЧХУ, місцевими органами влади та МКЧХ. 

425 млн грн було надано з боку МКЧХ для посилення 
операційної спроможності та розвитку ТЧХУ, підтримки його 
місцевих організацій і волонтерів, що допомагають людям 
поблизу лінії фронту. 

80 млн грн було передано до ТЧХУ для допомоги 59 980 
людям у Харківській області та місті Херсоні у рамках спільного 
проєкту з грошової допомоги з ТЧХУ та Укрпоштою. 

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

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

Понад 185 000 продуктових наборів було передано 
до ТЧХУ для покращення раціону харчування постраждалого 
населення протягом одного місяця. Також було передано 283 000 
гігієнічних наборів. 

38 транспортних засобів, в тому числі карет швидкої 
допомоги, було передано до організацій ТЧХУ для підвищення 
їхньої готовності до реагування в надзвичайних ситуаціях. 

2 294 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. 

112 волонтерів ТЧХУ відвідали 13 тренінгів щодо ризиків, 
пов’язаних із небезпекою мін та вибухонебезпечних залишків 
війни, обстрілами та артилерійськими атаками, для проведення 
інформаційних сесій для населення. 

Ми допомагаємо людям у всьому світі, які постраждали від збройних конфліктів та іншого насильства, роблячи все можливе, щоб захистити 

їхнє життя та гідність і полегшити їхні страждання, часто у співпраці з нашими партнерами з Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.  

Ми також прагнемо запобігти стражданням людей, просуваючи та зміцнюючи гуманітарне право, а також відстоюючи універсальні 

гуманітарні принципи. 

 twitter.com/ICRC_ua 

 facebook.com/ICRCUA 

 t.me/ICRCUA 

 blogs.icrc.org/ua/ 
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