
ky
i_

ky
iv

@
ic

rc
.o

rg

осіб отримали гігієнічні набори з 
необхідними засобами: милом, пральним
порошком, шампунем тощо.

понад

27 000

понад

550
осіб на підконтрольних уряду 
територіях отримують щомісячну
грошову допомогу для задоволення
своїх основних потреб.

14 000

домогосподарств по обидві сторони лінії 
зіткнення отримали допомогу для 
підтримки своїх господарств у вигляді 
птиці, овець, качок, корму для худоби, 
інкубаторів, інструментів, насіння, теплиць 
або готівкою (на підконтрольних уряду 
територіях).

4
заклади первинної медико-
санітарної допомоги отримали 
препарати для лікування хронічних 
захворювань.

волонтерів ТЧХУ і соціальних 
працівників навчилися надавати 
психосоціальну допомогу під час 
восьми тренінгів.

55

осіб, які мешкають уздовж лінії 
зіткнення, отримали психосоціальну 
підтримку під час 144 групових 
сеансів і домашніх візитів.

близько

230

родичів зниклих безвісти отримали 
психосоціальну підтримку.20

понад

27 000

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

лікарень по обидва боки від лінії 
зіткнення отримали ліки, 
внутрішньовенні рідини та інші 
медичні матеріали для надання 
допомоги пораненим і хворим.

11
понад

300 000

мешканців Донецької області
гарантовано забезпечені безпечним і 
стабільним доступом до питної води 
після капітального ремонту 
Карлівської насосної станції.

тон фільтраційного піску
доставлено основному підприємству з 
водопостачання і водовідведення у 
Донецькій області.

80

понад

880

осіб у 10 населених пунктах по 
обидва боки від лінії зіткнення
отримали інструменти й будівельні
матеріали для відновлення
пошкоджених будинків, зокрема
термінового ремонту. 
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300
осіб можуть скористатись засобами
домашнього вжитку, переданими до 
соціальних інституцій на 
непідконтрольних уряду територіях: 
матрацами, покривалами, лампами тощо. 

2

підприємства (торгівельний центр і 
будівельна компанія), що розташовані 
поблизу лінії зіткнення на 
підконтрольних уряду територіях, 
отримали грошові гранти для 
реконструкції та збільшення 
кількості робочих місць.

затриманих, зокрема 29 вперше
зареєстрованих, відвідали делегати
МКЧХ у семи місцях тримання під
вартою на підконтрольних уряду 
територіях.

96

коротких усних і письмових 
повідомлень передано між 
затриманими та їхніми рідними.
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80
військових взяли участь у трьох 
семінарах, присвячених МГП і МКЧХ, 
проведених на підконтрольних уряду 
територіях.

70
шкільних вчителів, медичних
працівників і місцевих жителів
взяли участь у п'яти тренінгах з 
надання першої допомоги.

сімей зниклих безвісти отримали 
фінансову допомогу.50
нових запитів про розшук зниклих
безвісти осіб отримано15
запитів про розшук зниклих безвісти
осіб закрито. 691 справа, 
зареєстрована МКЧХ з початку 
конфлікту, залишається відкритою.

8

волонтерів Червоного Хреста  
взяли участь у спільних роздачах 
допомоги, ремонті будинків та 
долучились до інших програм: першої 
допомоги, психосоціальної підтримки, 
поглиблення обізнаності про ризики 
мін/вибухонебезпечних залишків війни 
й безпечну поведінку.

близько

170

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

4 300

близько

460

самотніх людей похилого віку, у 
тому числі особи з інвалідністю, по 
обидва боки від лінії зіткненя
отримали допомогу від 94 медсестер
патронажної служби ТЧХУ за 
підтримки МКЧХ.

вчителів та учнів працюватимуть і 
навчатимуться у безпечніших умовах 
завдяки захисній плівці для вікон та 
сендвіч-панелям, встановленим у 
трьох школах та одному дитячому 
садку, а також покращенню приміщень 
однієї школи.

понад

920

1
місцева структура отримала ширми 
для палат, кушетки для обстеження і 
респіраторну реанімацію для 
подальшого розподілу до пунктів
першої допомоги.

17

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

19
домогосподарств отримали грошові
гранти на теплиці і бджільництво, 
аби збільшити свої можливості
отримання доходу.

4
лялькові вистави організували 
волонтери ТЧХУ в Авдіївці за 
підтримки МКЧХ для надання 
психологічної підтримки місцевим 
дітям.

13
сім'ям поранених або загиблих в 
результаті конфлікту надано грошову
допомогу.

сім’я скористалася допомогою з 
організації перевезення, щоб 
возз'єднатися з родичем, зв’язок з 
яким було втрачено внаслідок 
збройного конфлікту.

1

37
поліцейських взяли участь у
семінарах з МГП і міжнародних
правил та стандартів поліцейської
діяльності, проведених на 
підконтрольних уряду територіях.

24

співробітники правоохоронних
органів і представники НУО взяли 
участь у роботі круглого столу, 
присвяченого критеріями оцінки
дотримання поліцією прав і свобод 
людини.

людей отримуватимуть медичну 
допомогу у комфортніших умовах 
завдяки передачі будівельних 
матеріалів і ремонту приміщень 
восьми медичних закладів по обидва 
боки лінії зіткнення.

1 900

Відвідування 
затриманих

Збройні сили та 
силові структури

Скорочення: МГП – міжнародне гуманітарне право, НУО – неурядові організації; ЦВС – Цивільно-військове 

співробітництво Збройних Сил України; ТЧХУ – Товариство Червоного Хреста України.  

2
передачі судово-медичного 
обладнання здійснено до бюро 
судово-медичної експертизи та 
підрозділу з пошуку і вилучення тіл 
ЦВС.

710 осіб взяли участь у 21 навчальній 
сесії з питань мінної небезпеки.

понад

1 500
плакатів й інформаційних буклетів 
із мінної небезпеки роздано людям, 
які проживають вздовж лінії зіткнення.

60 рулонів маркувальної стрічки
передано відповідним структурам.

2
сім’ї зниклих без вісти були
проінформовані про процес
ідентифікації.

27
представників ЦВС і Національної
гвардії дізналися про зобов'язання
щодо загиблих, передбачені МГП, під
час інформаційної сесії.

19
осіб взяли участь у судово-
медичному семінарі з питань
обробки даних та ідентифікації тіл.

близько

2 400
дітей у 10 районах відвідали
театралізовані вистави, присвячені
мінній небезпеці та безпечній
поведінці.

банки крові отримали реагенти і 
пакети для крові для підготовки
понад 20 000 одиниць продуктів крові.

2

Турбота про 
загиблих

Мінна небезпека

Співпраця з ТЧХУ

©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

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

Луганську, Маріуполі, Слов'янську, 
Сєверодонецьку та Одесі

Економічна безпека
Відновлення житла 
та водопостачання

Підтримка 
охорони здоров’я

Безпечні школи

Відновлення сімейних 
зв’язків


