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З початку конфлікту на сході України минуло вже чотири роки. До конфлікту люди жили в іншій 
реальності, але тепер повсякденне життя змінилося. Довгі години чекання на холоді або в 
спеку заради поїздки до найближчого міста, відсутність води, світла й опалення, нескінченні 
обстріли – це нова буденність.

Через конфлікт багато людей втратили свої доходи і змушені покладатися на гуманітарну 
допомогу. Влітку та навесні люди зазвичай можуть самостійно вирішувати свої проблеми, 
проте з настанням зими ситуація погіршується. Опалювати будинки стає все дорожче, а в 
деяких районах важко придбати вугілля або дрова.

Щоб допомогти людям впоратися зі складними погодними умовами взимку, МКЧХ реалізує 
низку заходів. Серед них:

- Фінансова допомога: забезпечення здатності вразливих одержувачів допомоги покривати 
свої витрати на паливо, дрова, газ та електроенергію в зимовий період.

- Допомога у вигляді вугілля, дров, опалювальних пелет. 

- Допомога у вигляді корму для тварин, щоб місцеве населення могло відновити та 
підтримувати власні засоби до існування протягом і після зимового періоду.

- Покращення житлових умов завдяки теплоізоляції будинків, розташованих на лінії зіткнення.

- Забезпечення роботи пунктів обігріву по обидві сторони від лінії зіткнення у співпраці з 
місцевим Червоним Хрестом. Завдяки роботі цих пунктів особи, які чекають  у черзі для 
перетину лінії зіткнення, можуть зігрітися і випити гарячих напоїв.
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12 300
тон твердого палива 
(вугілля, дерев'яні 
брикети, дрова, 
паливні брикети) 
передано 6 010 
домогосподарствам 
по обидві сторони 
від лінії зіткнення.

133

МКЧХ 2018. 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.

населених пунктів охоплено 
програмою

295 790
осіб скористались 
послугами у вигляді 
гарячого чаю, печива, 
питної води та першої 
допомоги на пунктах 
обігріву Червоного 
Хреста по обидві 
сторони пункту 
перетину у Станиці 
Луганській.

понад 

домогосподарств 
оснащені 
металопластиковими 
(ПВХ) вікнами. 384 
домогосподарства у 
сільській місцевості 
взяли участь у 
проекті із заміни 
вікон.

217

127

6
пунктів обігріву на 
пунктах перетину по 
обидві сторони від лінії 
зіткнення підтримано 
МКЧХ, включаючи 
розширення пункту 
обігріву у Станиці 
Луганській (на 
непідконтрольній уряду 
території).

3 паливні генератори, 500-літровий бак 
для води, 6 ручних насосів, 4 обігрівачі, 4 
електрочайники, 1,3 тон цукру, майже 8 
000 літрів бутильованої води, понад 345 
000 чашок і стаканчиків та ін.

Підтримка, надана для 
пунктів обігріву:100

домогосподарств 
отримали пічки.

54
домогосподарства 
отримали радіатори 
для опалення.

понад 

 

населені пункти, охоплені 
програмою

5 860
домогосподарств 
отримали грошову 
допомогу для 
покращення житлових 
умов під час зимового 
періоду.

понад

 

домогосподарств 
отримали комплекти 
для теплоізоляції.

тон корму для тварин 
передано понад 280 
домогосподарствам.

125
понад 

3 540
понад 


