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

28 000

2 260 дітей отримали шкільні набори.

21 500
домогосподарств отримали 
загалом 107 тон цукру для заготівлі 
варення та фруктів.

3
заклади первинної медико-
санітарної допомоги отримали 
препарати для лікування хронічних 
захворювань.

тренінгів із надання 
психосоціальної підтримки 
проведено для 49 учасників.

10

людей, які мешкають вздовж лінії 
зіткнення отримали
психосоціальну підтримку під час 
116 групових зустрічей і домашніх 
візитів.

близько

140

сімей зниклих безвісти отримали 
психосоціальну підтримку.8

28 000
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 антибіотики, 
внутрішньовенні рідини та інші 
медичні матеріали для надання 
допомоги пораненим і хворим.

14

мешканців села Нікішине 
отримуватимуть медичну допомогу 
у відбудованій місцевій 
амбулаторії.

близько

300

1 000

осіб у 13 населених пунктах по 
обидва боки від лінії зіткнення
отримали інструменти й 
будівельні матеріали для 
відновлення пошкоджених
будинків, зокрема термінового
ремонту. 
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6 підприємців на підконтрольних
уряду територіях отримали гранти 
для своєї бізнес-діяльності.

280 людей отримали постільну білизну, 
подушки, покривала тощо.

затриманих, зокрема 16 вперше
зареєстрованих, відвідали
делегати МКЧХ у дев’яти місцях
тримання під вартою на 
підконтрольних уряду територіях.

100

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

19

31
судово-медична установа, один 
підрозділ із пошуку і вилучення тіл, а 
також відділ поліції по обидва боки від 
лінії зіткнення отримали необхідне
обладнання.
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57
військових взяли участь у двох 
семінарах, присвячених МГП і 
МКЧХ, проведених на 
підконтрольних уряду територіях.

осіб взяли участь у 22 навчальних 
сесіях із питань мінної небезпеки.

близько

470

понад

3 300
плакатів й інформаційних 
буклетів із мінної небезпеки 
роздано людям, які проживають 
вздовж лінії зіткнення.

150
мінних знаків і 1 500 рулонів 
маркувальної стрічки передано 
відповідним установам.

4
реабілітаційні центри отримали 
візки, запчастини і матеріали для 
протезування.

сім’ї зниклих безвісти отримали 
фінансову допомогу.44
нових запитів про розшук зниклих
безвісти осіб отримано.8
запитів про розшук зниклих безвісти
осіб закрито. 702 справи, 
зареєстровані МКЧХ з початку 
конфлікту, залишаються відкритими.

5

37 родичів зниклих безвісти
проінформовано про процес ідентифікації.

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

близько

390

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

близько

2 100

670
самотніх людей похилого віку, у 
тому числі особи з інвалідністю, по 
обидва боки від лінії зіткнення 
отримали допомогу від 107
медсестер патронажної служби
ТЧХУ за підтримки МКЧХ.

домогосподарств отримали
металопластикові вікна.2 000

50
представників ЗСУ, Національної гвардії 
та Академії прокуратури проінформовано 
про зобов'язання, передбачені МГП щодо 
загиблих і їхніх родин, а також дії МКЧХ на 
підтримку пошуку зниклих безвісти та 
процесу ідентифікації.

11
населених пунктів отримали
матеріали для підтримки
інфраструктури водопостачання, 
зокрема хімреагенти для обробки
води, матеріали та обладнання.

25
домогосподарств отримали
підтримку для своєї тваринницької 
діяльності у вигляді 12 тон корму для 
курей, інструментів і обладнання.

дітей в одному населеному пункті 
гратимуться на безпечному
майданчику, побудованому МКЧХ 
через високий рівень мінної 
небезпеки в цій місцевості.

близько

60

12

волонтерів ТЧХУ покращили 
навички надання першої допомоги 
під час тренінгу для інструкторів, 
проведеного за фінансової 
підтримки МКЧХ. 16 волонтерів 
узяли участь у тренінгу з МГП у 
Рубіжному.

1 050
наборів насіння передано людям 
для підтримки їхньої фермерської 
діяльності. 

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

1 28
правоохоронців узяли участь у
двох семінарах з МГП і 
міжнародних правил та стандартів
поліцейської діяльності. 

20
тон солі і 20 тон гіпохлориту
кальцію для очищення води 
передано головному підприємству з 
водопостачання і водовідведення у  
Донецькій області. Для підтримки 
інфраструктури підприємства 
також було передано 24 водяні
насоси, три каналізаційні насоси, 
сім електричних моторів,сім
регуляторів частоти, три клапани.

223
теплиці передано 
домогосподарствам по обидва боки 
лінії зіткнення. 

35
дітей у Авдіївці відвідали лялькові 
вистави, організовані волонтерами 
ТЧХУ за підтримки МКЧХ для 
надання психологічної підтримки.

Скорочення: ЗСУ – Збройні сили України; МГП – міжнародне гуманітарне право; ТЧХУ – Товариство Червоного Хреста України.  

Відвідування 
затриманих

Збройні сили та 
силові структури

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, серпень 2018 р.
525 працівників в офісах у Києві, Донецьку, 

Луганську, Маріуполі, Слов'янську, 
Сєверодонецьку та Одесі

Економічна безпека
Відновлення житла 
та водопостачання

Підтримка 
охорони здоров’я

Відновлення 
сімейних зв’язків

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

75 000

працівники пенітенціарних 
закладів на підконтрольних уряду 
територіях відвідали тренінг щодо 
міжнародних стандартів утримання 
в’язнів.

63

200 дітей відвідали вистави про 
небезпеку мін.

Безпечні школи

вчителі та учні працюватимуть і 
навчатимуться у поліпшених
умовах завдяки ремонту однієї
школи і покриттю вікон у ній
противибуховою плівкою.

82 10
соціальних установ отримали 
товари домашнього вжитку: меблі, 
кухонне обладнання, подушки, 
постільну білизну тощо.

20
тон паливних брикетів передано 
трьом соціальним установам, що 
обслуговують 850 осіб. 


