Міжнародний Комітет
Червоного Хреста (МКЧХ)
Підтримка
охорони здоров’я

18

медичних закладів по обидва боки від
лінії зіткнення отримали ліки,
перев’язочні матеріали, вакцини,
імуноглобулін і медичне обладнання.

7

закладів первинної медикосанітарної допомоги отримали
препарати для лікування хронічних
захворювань.

13 000

водонапірні вежі було зведено у
Попасній, завдяки чому стало
можливим повернення водопостачання
до будинків 5 000 мешканців міста.

3 000

6
населених пунктів отримали
матеріали для підтримки
інфраструктури водопостачання,
зокрема хімреагенти для обробки води.

3
медичних заклади отримали
будівельні матеріали для відновлення
своєї інфраструктури.

Турбота про
загиблих

метрів труб було передано для
відновлення міської мережі
водопостачання Торецька.

судово-медичних експертів взяли
участь у практичному семінарі з
ідентифікації останків і організації
роботи під час катастроф та
надзвичайних ситуацій, проведеного у
рамках наради начальників бюро
судово-медичної експертизи у
Запоріжжі.

Мінна небезпека

600

попереджувальних знаків і 20 км
маркувальної стрічки передано до
Вінницької області після вибухів на
складі боєприпасів в Калинівці.
kyi_kyiv@icrc.org

2

сімей зниклих безвісти отримали
психосоціальну підтримку.
Спортивне обладнання передано
організації людей з інвалідністю.

70
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осіб отримали продуктові набори
вагою 17 кг кожен.

мешканців у 15 населених пунктах по
обидва боки від лінії зіткнення
отримали будівельні матеріали для
капітального ремонту своїх
пошкоджених будинків.

25

13

білбордів з мінної небезпеки було
встановлено, зокрема сім на трасі
Донецьк - Горлівка.

340
осіб взяли участь у 17 навчальних сесіях
з питань мінної небезпеки. Роздано
понад 440 плакатів та інформаційних
буклетів з мінної небезпеки.

785

попереджувальних знаків, 29
рулонів маркувальної стрічки, 500
дерев'яних стовпців і п’ять
наборів обладнання для
розмінування передано місцевим
службам по обидва боки від лінії
зіткнення.

Економічна безпека

людей по обидва боки від лінії
зіткнення отримали доступ до питної
води завдяки будівництву нової лінії
електропостачання для Оленівської
насосної станції.

100

осіб, що проживають вздовж лінії
зіткнення, отримали психосоціальну
допомогу.

Понад 490 працівників в офісах у Києві,
Донецьку, Луганську, Маріуполі, Слов'янську,
Сєвєодонецьку та Одесі

27 000

8 000

понад

125
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понад

систем для аналізу крові передано
закладам у Донецьку і Луганську.

осіб, які надають психосоціальну
підтримку в населених пунктах, взяли
участь у семи навчальних сесіях.

Джерело: МКЧХ

Відновлення житла
та водопостачання

Основні напрямки діяльності

110
Відвідування
затриманих

7
місць утримання під вартою
відвідано, а також з'ясовані умови
утримання 81 затриманого, у тому
числі 24 вперше зареєстрованих. 64
коротких усних і письмових
повідомлення передано між
затриманими та їхніми рідними.

27 000
осіб отримали необхідні предмети
гігієни: мило, пральний порошок,
шампунь.

1 750
осіб отримали фінансову допомогу для
відновлення поголів'я домашньої
худоби. Більше 40 осіб пройшли
тренінги з догляду за свійськими
тваринами.
понад

2 000

людей у 15 населених пунктах
отримали курей та корм для підтримки
свого господарства.

12
сімей, чиї родичі були поранені або
загинули унаслідок конфлікту, отримали
грошову допомогу.

Збройні сили та
силові структури

30

службовців ЗСУ взяли участь у
семінарі із застосування МГП.

Співпраця з ТЧХУ

1 680

пацієнтів відвідали лікарі трьох
мобільних клінік ТЧХУ, здійснивши 62
виїзди до 50 населених пунктів. Сім
виїздів до місць, що знаходяться поруч
із лінією зіткнення, здійснено у
супроводі представників МКЧХ.

250

Відновлення
сімейних зв’язків

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

20

164

сімей зниклих безвісти отримали
фінансову допомогу.

2
сім'ї скористалися допомогою з
організації перевезення, щоб
возз'єднатися з родичами, зв’язок з
якими було втрачено внаслідок
збройного конфлікту.

6
запитів про розшук зниклих безвісти
осіб вирішено, 25 нових запитів
отримано.
У Маріуполі проведено фотовиставку
«Невідомість: сім’ї зниклих безвісти
по обидві сторони конфлікту».

волонтери ТЧХУ взяли участь у
реалізації спільних програм МКЧК і
ТЧХУ.

220

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

73 500

осіб отримали допомогу від волонтерів
ТЧХУ і фельдшерів на контрольнопропускному пункті у Станиці
Луганській за фінансової підтримки
МКЧХ.

Скорочення: ЗСУ – Збройні сили України, МГП – міжнародне гуманітарне право, ТЧХУ – Товариство Червоного Хреста України.
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