
Міжнародний Комітет
Червоного Хреста (МКЧХ)

Основні напрямки діяльності

Криза в Україні. Серпень 2017
Понад 480 працівників в офісах у Києві, 

Донецьку, Луганську, Маріуполі, Слов'янську, 
Сєвєодонецьку та Одесі

Скорочення: ЦВС – відділ цивільно-військового співробітництва Збройних сил України, МВС – Міністерство внутрішніх справ, ЗСУ – Збройні сили України, МГП – міжнародне 

гуманітарне право, КП – комунальне підприємство, ТЧХУ – Товариство Червоного Хреста України, ЗШР – загони швидкого реагування. 
©МКЧХ 2017 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.
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Економічна безпека

Мінна небезпека

Відновлення житла 
та водопостачання

Підтримка 
охорони здоров’я

Відвідування 
затриманих

Збройні сили та 
силові структури

Турбота про 
загиблих

Відновлення 
сімейних зв’язків

15 000

15 000

740

133

1 000

115

50

135

осіб отримали продуктові набори 
(вагою 17 кг).

осіб отримали необхідні предмети 
гігієни: мило, пральний порошок, 
шампунь.

осіб отримали фінансову допомогу на 
загальну суму 1 651 000 гривень для 
відновлення поголів'я домашньої 
худоби. Понад 360 осіб пройшли 
тренінги з догляду за свійськими 
тваринами.

осіб, що проживають вздовж лінії 
зіткнення, взяли участь у 74 сесіях із 
психологічної допомоги.

інвалідні візки передано соціальним 
установам у Донецьку.

особи взяли участь у 10 навчальних 
сесіях з питань мінної небезпеки. 
Роздано понад 2 900 плакатів та 
інформаційних буклетів з мінної 
небезпеки.  

попереджувальних знаків, 700 
металевих кілків, 24 000 метрів 
загорожі та 1 500 метрів 
маркувальної стрічки передано 
місцевим службам у Красному 
Партизані. 

Співпраця з ТЧХУ

місць утримання під вартою
відвідано, а також з'ясовані умови 
утримання 48 затриманих, у тому 
числі 5 вперше зареєстрованих. 15
коротких усних і письмових 
повідомлень передано між 
затриманими та їхніми рідними.

родин зниклих безвісти осіб отримали 
фінансову допомогу. 

працівників правоохоронних органів 
взяли участь у двох сесіях із МГП та 
застосування сили.

мішків для тіл та 10 трун передано 
відділу пошукових робіт ЦВС.

Приміщення ТЧХУ в Краматорську 
відремонтовано за фінансової 
підтримки МКЧХ.

1 150
шкільних наборів передано дітям, які 
проживають у селищах поблизу лінії 
зіткнення.

особи, що постраждали в інцидентах, 
пов'язаних з мінами та іншими 
вибухонебезпечними пережитками 
війни, отримали фінансову допомогу.  

3 

12

12
працівників поліції у Луганській 
області взяли участь у семінарі щодо
процесу затримання та міжнародних 
правил і стандартів правоохоронної 
діяльності.

мішків для тіл та засоби 
індивідуального захисту передано 
команді з пошуку та вилучення тіл у 
Донецьку. 

4

понад

23 500

пункт невідкладної допомоги було 
встановлено та підключено до 
електропостачання на контрольно-
пропускному пункті у Станиці 
Луганській.

навчальні заклади та 1 медична 
установа отримали будівельні 
матеріали для відновлення своєї 
інфраструктури.

літрів пального було передано КП 
«Вода Донбасу» як термінову допомогу 
у вигляді ваучерів для транспортного 
відділу підприємства. 

мешканців у 17 населених пунктах по 
обидві сторони від лінії зіткнення 
отримали будівельні матеріали для 
капітального ремонту своїх 
пошкоджених будинків.

3
навчальних сесій проведено для 42
осіб, які надають психосоціальну 
підтримку в населених пунктах.

67

14 300
ампул інсуліну передано для хворих 
на діабет пацієнтів у Луганську.

40
медичних установ отримали 
медикаменти, перев'язочні матеріали та 
різне медичне обладнання для лікування 
поранених пацієнтів.

62

До Міжнародного дня зниклих безвісти 
МКЧХ відкрив у Києві арт-інсталяцію 
«Новин немає, але я не вірю...», 
присвячену особам, що зникли у 
зв'язку з кризою в Україні. В інших 
офісах МКЧХ організовано заходи для 
родин зниклих безвісти.

співробітники та волонтери ТЧХУ
взяли участь в одному тренінгу з 
невідкладної допомоги та у двох 
зустрічах ЗШР, за фінансової 
підтримки МКЧХ.

73

осіб взяли участь у 14 тренінгах з 
невідкладної допомоги, що були 
проведені волонтерами місцевого 
Червоного Хреста у Луганську за 
фінансової підтримки МКЧХ. 

220

понад

2 600

25
слідчих та оперативних співробітників 
Національної поліції, судово-медичних 
експертів, представників експертної 
служби МВС (ДНК лабораторії) та ЦВС
взяли участь у практичному семінарі з 
отримання інформації у родичів зниклих 
безвісти осіб з метою ідентифікації тіл.

200

закладів первинної медико-
санітарної допомоги по обидві 
сторони від лінії зіткнення отримали 
препарати для лікування хронічних 
серцево-судинних захворювань. 

3 720
літрів бутильованої води доставлено 
мешканцям с. Бердянське через 
технічні збої в роботі центрального 
водного насосу.

курей та 18 тон корму для птиці 
передано понад 1 800 особам.

понад

16 000

вразливих осіб отримали допомогу 
від медсестер патронажної служби 
ТЧХУ за фінансової підтримки МКЧХ.

215

волонтерів ТЧХУ взяли участь у 
реалізації програм eкономічної безпеки 
та dідновлення житла та 
водопостачання.

147

38
офіцерів ЗСУ взяли участь у двох 
семінарах, присвячених роботі МКЧХ 
та застосуванню МГП. 

6

осіб отримали допомогу від волонтерів 
ТЧХУ та фельдшерів на контрольно-
пропускному пункті у Станиці 
Луганській за фінансової підтримки 
МКЧХ.

понад

90 000 

ky
i_

ky
iv

@
ic

rc
.o

rg

1


