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2
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9
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6
15
60
21

32
9

флаконів інсуліну передано для
хворих на діабет у Луганську.
реабілітаційні центри на
непідконтрольній уряду території
отримали від МКЧХ тренувальне
обладнання та меблі.
банки крові отримали від МКЧХ
необхідні медичні матеріали та
реактиви для аналізу крові.
закладів первинної медикосанітарної допомоги по обидва
боки від лінії зіткнення отримали
препарати для лікування хронічних
захворювань та медичні
матеріали.
лікарень по обидва боки від лінії
зіткнення отримали необхідне
медичне обладнання та матеріали.

тон електродів, 17
зварювальних апаратів та інші
матеріали передано основному
підприємству з водопостачання в
Донецькій області.
населений пункт отримав
інструменти для робочих бригад і
будівельні матеріали для
капітального ремонту
пошкоджених будинків.
кг цвяхів, бетонозмішувач, інші
інструменти та будівельні
матеріали передано для
капітального ремонту
пошкоджених будинків у
Дебальцевому.

осіб взяли участь у сімох
тренінгах з надання першої
допомоги.
шкільних психологів,
працівників соціальної сфери та
охорони здоров’я взяли участь у
12 тренінгах з надання
психосоціальної допомоги.
групових сеансів і домашніх
візитів здійснено для надання
психосоціальної підтримки людям,
що мешкають вздовж лінії
розмежування.

75

21
530
21

тону сульфату алюмінія для
очищення води передано Західній
фільтрувальний станції у
Луганській області.

1

медичний заклад отримав
будівельні матеріали для ремонту
вікон.

2

навчальних заклади отримали
матеріали для відновлення
інфраструктури.

Збройні сили та
силові структури

Турбота про
загиблих

81

службовець ЗСУ, ЦВС і
Національної гвардії взяли участь
у трьох семінарах, присвячених
МКЧХ і застосуванню МГП.

судово-медичних й інших
профільних закладів по обидва
боки від лінії зіткнення отримали
необхідне обладнання, зокрема
комплекти для судової археології
та криміналістики, обладнання для
моргів.

25

співробітників Служби безпеки
України взяли участь у семінарі із
питань застосування сили та
вогнепальної зброї, а також МГП.

3

юридичних радники ЗСУ за
підтримки МКЧХ взяли участь у
Міжнародному військовому курсі у
Сан-Ремо, присвяченому Праву
військового конфлікту.

експертів за підтримки МКЧХ
прослухали за кордоном курс з
актуальних питань судовомедичної експертизи.
учасників відвідали конференцію
із судово-медичної ідентифікації
особи, організовану у Донецьку за
підтримки МКЧХ.

1

фахівець взяв участь у двох
судово-медичних семінарах,
проведених МКЧХ по обидва боки
лінії зіткнення.

Відновлення
сімейних зв’язків
нових запитів про розшук зниклих
безвісти осіб отримано.

місць утримання під вартою на
підконтрольній уряду території
відвідано, а також з'ясовані умови
утримання 205 затриманих, у
тому числі 38 вперше
зареєстрованих.
коротких усних і письмових
повідомлень передано між
затриманими та їхніми рідними.

професор ХНУВС за підтримки
МКЧХ взяв участь в експертному
круглому столі у Женеві,
присвяченому передовому
досвіду обмеження права на
свободу органами поліції.

Мінна небезпека
понад

5 800

сім’ї зниклих безвісти отримали
фінансову допомогу.

Відвідування
затриманих

14

46

понад

580
4
понад

2 300

попереджувальних знаків, 20
рулонів маркувальної стрічки, 50
карток з міжнародних стандартів
протимінної діяльності та
матеріали для їх встановлення
передано профільним службам по
обидва боки від лінії
розмежування.
осіб взяли участь у 12 навчальних
сесіях з питань мінної небезпеки.
Населенню, що проживає вздовж
лінії розмежування, роздано понад
13 000 плакатів й інформаційних
буклетів з мінної небезпеки.
білборди про небезпеку мін
встановлено на непідконтрольній
уряду території.
мешканців Донбасу взяли участь
в опитуванні щодо знань, уявлень і
практик, що стосуються мін і
вибухонебезпечних пережитків
війни*.

500 працівників в офісах у Києві, Донецьку,
Луганську, Маріуполі, Слов'янську,
Сєверодонецьку та Одесі

Економічна безпека
понад

13 000

осіб отримали продуктові набори
вагою 17 кг кожен.

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

13 000
24 000

осіб скористались пунктом обігріву
із гарячими напоями на контрольнопропускних пунктах у Станиці
Луганській і Олександрівці.

понад осіб на підконтрольній уряду території
отримали щомісячну грошову допомогу
на загальну суму у 1 980 000 гривень.

2 200

понад тон вугілля передано 550
домогосподарствам уздовж лінії
зіткнення.

1 560
700
3 000

понад

1 000

м³ дров та брикети було
передано 240 домогосподарствам
у двох населених пунктах, а також
одній школі.
домогосподарств вздовж лінії
зіткнення на підконтрольній уряду
території отримали загалом 9 500 000
гривень на придбання брикетів або
матеріалів для теплоізоляції.
осіб у дев’яти місцях компактного
проживання ВПО отримали
побутові прилади для поліпшення
житлових умов, зокрема пральні
машини та водонагрівачі.

Співпраця з ТЧХУ

269

соціально незахищених людей
отримали допомогу від медсестер
патронажної служби ТЧХУ у
Донецькій та Луганській областях.
Для підтримки діяльності
патронажної служби МКЧХ
передав 70 планшетів.

197

волонтерів ТЧХУ взяли участь у
реалізації програм з економічної
безпеки та відновлення житла і
водопостачання.

64

особи взяли участь у тренінгах з
мінної небезпеки та надання
першої допомоги, що були
проведені волонтерами місцевого
Червоного Хреста у Луганську за
фінансової підтримки МКЧХ.

61

офіцер поліції взяв участь у
тренінгу з надання першої
допомоги, проведеного ТЧХУ за
підтримки МКЧХ.

40

волонтерів ТЧХУ відвідали два
семінари щодо МГП, також 33
волонтери взяли участь у тренінгу
для бригад швидкого реагування,
які відбулись за підтримки МКЧХ.

Скорочення: ВПО – внутрішньо переміщена особа, ЗСУ –
Збройні сили України, МГП – міжнародне гуманітарне
право, ТЧХУ – Товариство Червоного Хреста України, ЦВС
- відділ цивільно-військового співробітництва Збройних сил
України, ХНУВС - Харківський національний університет
внутрішніх справ.
* Опитування проводилося з серпня по листопад 2017 р.
спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

©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.

kyi_kyiv@icrc.org

44 000

Відновлення житла
та водопостачання
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