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Економічна безпекаВідновлення житла 
та водопостачання

ky
i_

ky
iv

@
ic

rc
.o

rg

осіб отримали продуктові набори 
(вагою 17 кг кожен) із гречкою, рисом, 
макаронами, борошном, соняшниковою
олією, цукром, консервованою
яловичиною і сардинами, чаєм і 
дріжджами.

4
населені пункти по обидва боки від
лінії зіткнення отримали матеріали для 
підтримки інфраструктури
водопостачання, зокрема хімреагенти
для обробки води, необхідні матеріали
та обладнання.

тон піску і 80 тон сульфату 
алюмінію для очищення води 
доставлено основному підприємству з 
водопостачання і водовідведення у 
Донецькій області.

160

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

446
осіб на контрольованих урядом 
територіях отримали щомісячну 
грошову допомогу для забезпечення 
своїх базових потреб.

Співпраця з ТЧХУ

волонтерів Червоного Хреста 
долучились до роздачі допомоги, 
ремонту будинків та інших програм, які 
реалізує МКЧХ: першої допомоги, 
психосоціальної підтримки, 
поглиблення обізнаності про ризики 
мін/вибухонебезпечних залишків війни 
й безпечну поведінку.

понад

100

пацієнтів, які проживають у селах 
поруч із лінією зіткнення, отримали 
допомогу від чотирьох мобільних 
клінік ТЧХУ за підтримки МКЧХ, 
Австрійського та Фінського Червоного 
Хреста. 

близько

1 500

270
самотніх людей похилого віку, у 
тому числі особи з інвалідністю, 
отримали допомогу від 44 медсестер
патронажної служби ТХЧУ за 
підтримки МКЧХ.

296
домогосподарств отримали 
інкубатори для розведення домашньої 
птиці.

539
домогосподарств отримали 
інструменти, насіння і добрива для 
відновлення своїх господарств.

Підтримка 
охорони здоров’я

36
закладів первинної медико-
санітарної допомоги отримали 
препарати для лікування хронічних 
захворювань.

лікарень по обидва боки від лінії 
зіткнення отримали необхідні медичні 
матеріали (перев'язувальні матеріали, 
антибіотики, внутрішньовенні рідини й 
т. д.) для надання допомоги пораненим 
і хворим.

13

шкільних психологів і медичних 
працівників взяли участь у трьох 
тренінгах із надання психосоціальної
допомоги.

36

особи, які мешкають вздовж лінії 
зіткнення, отримали психосоціальну 
підтримку під час 154 групових 
сеансів і домашніх візитів. 

204

родичів зниклих безвісти отримали 
психосоціальну підтримку.8

банки крові отримали пакети для 
крові, необхідне змінне обладнання й
матеріали.

2

542
домогосподарства отримали понад 
14 тон корму для тварин. 

Відновлення 
сімейних зв’язків
сімей зниклих безвісти отримали 
фінансову допомогу.

нових запитів про розшук зниклих
безвісти осіб отримано.

запитів про розшук зниклих безвісти
осіб закрито. 683 справи, 
зареєстрованих МКЧХ з початку 
конфлікту, залишаються відкритими.

Збройні сили та 
силові структури

71 військовий узяв участь у трьох 
семінарах щодо МГП і МКЧХ.

близько

200
осіб у сімох населених пунктах по 
обидва боки від лінії зіткнення
отримали інструменти й будівельні
матеріали для відновлення
пошкоджених будинків, зокрема
термінового ремонту. 

Пункти пропуску

4
пункти обігріву в Зайцевому, 
Олександрівці та по обидва боки мосту 
в Станиці Луганській підтримано МКЧХ.

КПВВ у Мар’їнці, Березовому і Станиці 
Луганській отримали підтримку у 
вигляді утримання туалетів.
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Мінна небезпека

особа взяла участь у 14 навчальних 
сесіях із питань мінної небезпеки.301

1 100
плакатів й інформаційних буклетів із 
мінної небезпеки роздано людям, які 
проживають вздовж лінії зіткнення.

19
саперів Державної служби 
спецтранспорту навчилися надавати 
допомогу людям, які постраждали 
унаслідок вибуху, під час 
організованого МКЧХ курсу.

213
школярів у Луганській області 
відвідали вісім вистав, присвячених 
небезпеці мін.

207
фермерів на контрольованих урядом 
територіях отримали фінансову 
допомогу для закупівлі деревини та 
встановлення печей.

746

Відвідування 
затриманих
затриманих, зокрема 24 вперше 
зареєстрованих, відвідали делегати 
МКЧХ у чотирьох місцях тримання під 
вартою на контрольованих урядом 
територіях.

49

коротких усних і письмових 
повідомлень передано між 
затриманими та їхніми рідними.28
працівників в’язниць цього року 
пройдуть підготовку щодо стандартів 
поводження із затриманими у 
навчальній аудиторії, 
відремонтованій і відкритій МКЧХ у 
Білоцерківському центрі підвищення 
кваліфікації персоналу пенітенціарних 
установ. 

близько

500

директорів в’язниць взяли участь у 
тренінгу щодо міжнародних стандартів 
поводження із затриманими, 
проведеному МКЧХ.

20

Турбота про 
загиблих

12
судово-медичних закладів по обидва 
боки лінії зіткнення і одна команда 
з пошуку та вилучення тіл отримали
обладнання й екіпірування для роботи.

24
учасники круглого столу, 
організованого МКЧХ, ознайомились 
із актуальними питаннями пошуку 
зниклих безвісти осіб та ідентифікації 
останків.

понад

3 500
людей користуються послугами трьох 
медзакладів, відремонтованих МКЧХ 
по обидва боки від лінії зіткнення, в 
тому числі повністю відновленим 
приміщенням амбулаторії у селі 
Гранітне.
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1

пункт надання першої допомоги у 
Станиці Луганській та одна місцева 
служба отримали дефібрилятори, 
перев'язувальні матеріали, носилки та 
ліки для надання першої допомоги на 
пунктах пропуску.

1

Безпечні школи

школи по обидва боки лінії зіткнення 
отримали комплекти для надання 
першої допомоги та перев'язувальні 
матеріали.

4

флаконів і картриджів інсуліну 
передано медичним установам для 
потреб хворих на цукровий діабет.

близько

125 000

103
поліцейські взяли участь у чотирьох 
семінарах, присвячених міжнародним 
стандартам правоохоронної діяльності 
та МГП.

осіб відвідали пункти обігріву
Червоного Хреста по обидва боки 
мосту в Станиці Луганській та 
отримали допомогу від волонтерів
Червоного Хреста.

близько

90 000

Скорочення: КПВВ - контрольний пункт в'їзду-

виїзду, МГП – міжнародне гуманітарне право, 

ТЧХУ – Товариство Червоного Хреста України, 

ХНУВС — Харківський національний університет 

внутрішніх справ.

Міжнародний Комітет
Червоного Хреста (МКЧХ)

Основні напрямки діяльності

Українa, березень 2018 р.
500 працівників в офісах у Києві, Донецьку, 

Луганську, Маріуполі, Слов'янську, 
Сєверодонецьку та Одесі
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близько

20 000

близько

20 000

домогосподарств у двох населених 
пунктах отримали по одній тоні вугілля.56

осіб із 7 населених пунктів взяли 
участь у тренінгах із догляду за 
домашніми тваринами та 
сільськогосподарськими культурами.


