
Міжнародний Комітет
Червоного Хреста (МКЧХ) 

Основні напрямки 
діяльності

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

Донецьку, Луганську, Маріуполі, Слов’янську, 
Сєвєродонецьку та Одесі.

©МКЧХ 2017 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.
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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

понад

15 000

понад

1 000

40

понад

6 000

31

2

осіб отримали продуктові пакети 
(вага кожного – 17 кг).

осіб отримали різні засоби гігієни: 
мило, пральний порошок і 
шампунь.

домогосподарств отримали корм 
для тварин для утримання 
домашньої птиці та худоби.

домогосподарств у 
Попаснянському районі отримали 
фінансову допомогу для 
відновлення поголів'я домашньої 
худоби (на придбання корів, 
нутрій, кролів, курчат-бройлерів і 
качок).

осіб, які постраждали від 
конфлікту, отримали щомісячні 
виплати на загальну суму 
понад 3 700 000 гривень.

заклад первинної медико-
санітарної допомоги по обидва боки 
від лінії зіткнення отримав препарати 
для лікування хронічних захворювань 
і необхідне медичне обладнання.

представників ТЧХУ відвідали 
міжнародний табір аварійної 
готовності та реагування в 
Білорусі за фінансової підтримки 
МКЧХ.

осіб взяли участь у 10 навчальних 
сесіях із питань мінної небезпеки.

інформаційних буклетів і 
постерів про мінну небезпеку 
роздано по обидва боки лінії 
зіткнення.

Співпраця з ТЧХУ

місць позбавлення волі на 
підконтрольних уряду територіях 
відвідано, а також з'ясовані умови 
утримання 51 затриманого, у 
тому числі 14 вперше 
зареєстрованих.

усних і письмових повідомлень 
передано між затриманими та 
членами їхніх сімей за допомогою 
працівників МКЧХ.

сімей зниклих безвісти осіб 
отримали фінансову допомогу.

попереджувальних знаків 
встановлено в пункті пропуску 
Майорськ у Горлівці. 

набори остеометричних
інструментів для аналізу скелета 
передано моргу міста Дніпро. 

понад

7 000

30
домогосподарств у Вуглегірську 
отримали теплиці, інструменти та 
матеріали, а також 4 500 кг 
компосту.

рулонів маркувальної стрічки 
надано ЦВС у селі Кримське. 

27

63 командири ЗСУ, юридичні 
радники й офіцери ЦВС взяли 
участь у двох семінарах, 
присвячених роботі МКЧХ і 
застосуванню норм МГП.

3

8

пропускні пункти отримали 
допомогу від МКЧХ: 
обслуговування туалетів у 
Мар’їнці, Березовому та Станиці 
Луганській, а також 
обслуговування «зон комфорту» 
по обидва боки від пропускного 
пункту на мосту в районі Станиці 
Луганської.

медичних установ у 6 населених 
пунктах отримали цистерни для 
запасів води; одна онкологічна 
клініка в Луганську отримала 
будівельні матеріали.

мешканців 18 населених пунктів 
по обидва боки від лінії зіткнення 
отримали полімерну плівку, 
брезент, що не промокає, пісок, 
цеглу, деревину, покрівельний 
толь, покрівельні панелі та інші 
будівельні матеріали для ремонту 
(в т. ч. термінового) пошкоджених 
будинків.

47

медичним установам по обидва 
боки від лінії зіткнення були 
поставлені хірургічні витратні 
матеріали, медикаменти, вакцини 
від правця, імуноглобуліни та 
медичне обладнання.

258
осіб, які проживають по обидва 
боки від лінії зіткнення, взяли 
участь у 20 базових тренінгах з 
невідкладної допомоги, 
проведених ТЧХУ за підтримки 
МКЧХ.

10

сімей отримали транспортну 
допомогу для возз'єднання з 
членами своїх родин, з якими їх 
було розлучено внаслідок 
конфлікту.

5

осіб по обидва боки від лінії 
зіткнення отримали допомогу від 
медсестер патронажної служби 
ТЧХУ за фінансової підтримки 
МКЧХ.

157

представників ТЧХУ і Державної 
служби України з надзвичайних 
ситуацій взяли участь у 2 
регіональних симуляціях для 
бригад швидкого реагування ТЧХУ 
за фінансової підтримки МКЧХ.

89

понад

1 400

2
установи по обидва боки від лінії 
зіткнення отримали необхідне 
обладнання (візок для моргу, 
холодильник тощо).

осіб отримали допомогу від 
волонтерів ТЧХУ, які працюють за 
підтримки МКЧХ, на пропускному 
пункті в Станиці Луганській.

понад

37 000

8

36

понад

15 000

11

сімей отримали фінансову 
допомогу на загальну суму 26 000 
гривень за програмою МКЧХ з 
підтримки незахищених груп 
населення, які постраждали від 
конфлікту.

осіб отримали допомогу від 
волонтерів місцевої філії 
Червоного Хреста в Донецьку, які 
працюють за підтримки МКЧХ.

138
осіб, які проживають по обидва 
боки від лінії зіткнення, пройшли 
95 сеансів соціально-психологічної 
допомоги.

8 500
пакетів із кров'ю та різних 
систем аналізу крові передано 
банкам крові в Донецьку й 
Луганську. Для забезпечення стабільного 

водопостачання на Донбасі МКЧХ 
продовжує будівництво нової лінії 
електропередач до насосної 
станції селища Оленівка, а також 
здійснює ремонт дамби та 
насосної станції в місті 
Карлівка.
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Скорочення: ТЧХУ – Товариство Червоного 

Хреста України, БШР – бригади швидкого 

реагування, ЦВС – відділ цивільно-військового 

співробітництва Збройних сил України, ЗСУ –

Збройні сили України, МГП – міжнародне 

гуманітарне право. «Зони комфорту» –

об'єкти, встановлені МКЧХ на пропускних 

пунктах, де люди можуть відпочити під час 

очікування у черзі.
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