
Скорочення: ЗСУ – Збройні сили України, КПВВ - контрольний пункт в'їзду-виїзду, МГП –

міжнародне гуманітарне право, ТЧХУ – Товариство Червоного Хреста України.
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понад

28 000

18

понад

26 500

6

осіб отримали продуктові набори 
вагою 17 кг кожен.

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

флаконів інсуліну передано для 
хворих на діабет.

попереджувальних знаків, 8 км 
колючого дроту, 100 м дроту, 
210 металевих стовпців
передано профільним службам по 
обидва боки від лінії 
розмежування.

місць утримання під вартою
відвідано, а також з'ясовані умови 
утримання 268 затриманих, у 
тому числі 41 вперше 
зареєстрованого.

коротких усних і письмових 
повідомлень передано між 
затриманими та їхніми рідними.

сім’я зниклих безвісти отримала 
фінансову допомогу.

осіб взяли участь у дев’яти
навчальних сесіях з питань мінної 
небезпеки. Населенню, що 
проживає вздовж лінії 
розмежування, роздано понад 
2 500 плакатів й інформаційних 
буклетів з мінної небезпеки.

моргів, а також слідче управління
Національної поліції України в  
Донецькій області отримали
обладнання для експертної
діяльності.

понад

200

білбордів про небезпеку мін 
встановлено на непідконтрольній 
уряду території. 

1 700 31

103
офіцерів ЗСУ і військової 
поліції взяли участь у трьох 
семінарах, присвячених МКЧХ і 
застосуванню МГП.

понад

100 000

5

осіб скористалися пунктами 
обігріву і туалетами, що були 
встановлені та підтримуються 
МКХЧ на чотирьох КПВВ. 

населених пунктів отримали
матеріали для підтримки
інфраструктури водопостачання, 
зокрема хімреагенти для обробки
води, необхідні матеріали та 
обладнання.

будинки здано власникам після
повної реконструкції.

29
закладів первинної медико-
санітарної допомоги по обидва 
боки від лінії зіткнення отримали
препарати для лікування хронічних
захворювань.

лікарень по обидва боки від лінії 
зіткнення отримали необхідне 
медичне обладнання і матеріали. 

151

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

196

4

2
судово-медичних заклади на 
непідконтрольній уряду території 
отримали спеціалізоване 
обладнання.

пацієнтів, що проживають 
неподалік лінії розмежування, 
відвідано лікарями мобільних 
клінік ТХЧУ за підтримки МКЧХ.

378

8

28 000

понад

4 500 

осіб у 36 соціальних закладах на 
непідконтрольній уряду території 
отримали основні предмети 
домашнього вжитку. 

працівників соціальної сфери та 
охорони здоров’я взяли участь у 
восьми тренінгах з надання 
психосоціальної допомоги.

групових сеансів і домашніх 
візитів здійснено для надання 
психосоціальної підтримки людям, 
що мешкають вздовж лінії 
розмежування, у тому числі 23
сесії - для сімей зниклих безвісти.

16

75

175

центри фізичної реабілітації на 
непідконтрольній уряду території 
отримали тренувальне 
обладнання, інвалідні візки та 
меблі.

3

нових запитів про розшук зниклих
безвісти осіб отримано. 12

12

1
круглий стіл проведено з 
представниками Міністерства 
оборони України щодо підсумків 
спільної діяльності МКЧХ та ЗСУ у 
2017 році. 

6 шкіл і дитячих садків отримали 
запасні резервуари для води.

Замінено дерев’яні частини 
пішохідного мосту у Станиці 
Луганській.

соціально незахищених особа 
отримала допомогу від медсестер
патронажної служби ТЧХУ за 
підтримки МКЧХ.

банк крові на непідконтрольній 
уряду території отримав від МКЧХ 
реактиви для аналізу крові.

1

волонтери та працівники ТЧХУ 
покращили свої навички надання 
першої допомоги під час чотирьох 
тренінгів, проведених за підтримки 
МКЧХ.

42

понад

1 500

домогосподарств по обидва боки 
від лінії зіткнення отримали 4 200 
тон вугілля і понад 340 тон 
паливних брикетів.

понад

330
домогосподарств отримали 
загалом 21 тонну корму для 
утримання домашньої худоби.

78
волонтерів і працівників ТЧХУ, 
за підтримки МКЧХ, взяли участь у 
чотирьох тренінгах і робочих 
зустрічах. 

5
родин зниклих безвісти взяли 
участь в інформаційних сесіях, 
присвячених судово-медичній
тематиці.

Фахівці МКЧХ взяли участь у 
процедурах з пошуку та 
ексгумації тіл двох осіб на 
території непідконтрольній уряду.

понад

1 800

домогосподарств на 
підконтрольній уряду території 
отримали грошову допомогу на 
загальну суму близько 9 000 000 
гривень для поліпшення умов 
проживання у зимовий період. 

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

2

запитів про розшук зниклих безвісти
осіб закрито. 693 справи про 
зникнення осіб, зареєстрованих 
МКЧХ з початку конфлікту, 
залишаються відкритими.

17

6
медичних закладів по обидва 
боки від лінії розмежування 
отримали будівельні матеріали 
для ремонту і генератор.

2 реконструкції завершено: моргу 
та одного поверху амбулаторії. 

понад

1 000
осіб можуть зігрітися завдяки  
дров’яним і вугільним пічкам,  
переданим місцевим органам.

42
офіцери поліції та Національної 
гвардії взяли участь у трьох 
семінарах з питань МГП і 
міжнародних правил і стандартів
правоохоронної діяльності.

Економічна безпека

Мінна небезпека

Відновлення житла 
та водопостачання

Підтримка охорони 
здоров’я

Турбота про 
загиблих

Відновлення 
сімейних зв’язків

Співпраця з ТЧХУ

Відвідування 
затриманих

Збройні сили та 
силові структури

©МКЧХ 2018 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.

Міжнародний Комітет
Червоного Хреста (МКЧХ)

Основні напрямки діяльності

Криза в Україні. Грудень 2017 р.
500 працівників в офісах у Києві, Донецьку, 

Луганську, Маріуполі, Слов'янську, 
Сєверодонецьку та Одесі

МКЧХ узяв участь у 
звільненні та передачі 306 
осіб, затриманих у зв’язку з 
конфліктом.


