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діяльностіМіжнародний Комітет 

Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні

понад 300 000 
мешканців Донецької області гарантовано забезпечені 
стабільним і безпечним доступом до питної води після 
капітального ремонту Карлівської насосної станції.

понад 4 000 
мешканців Попасної отримали постійний доступ до питної 
води завдяки відкриттю двох водонапірних веж, встановлених 
МКЧХ замість однієї пошкодженої.

понад 148
тон рідкого хлору для очищення води придбано за 
фінансової підтримки МКЧХ для головного підприємства водо-
постачання та водовідведення у Луганській області.

27 
населених пунктів по обидві сторони лінії зіткнення 
забезпечені очищеною водою завдяки хімікатам, пере-
даним МКЧХ для основних підприємств водопостачання і 
водовідведення у Луганській і Донецькій областях: 965 тон 
піску, 830 тон сульфату алюмінію та 110 тон активова-
ного вугілля.

36 000 
літрів питної води доставлено мешканцям Авдіївки у 
зв’язку з перебоями у роботі Донецької фільтрувальної станції.

3 500 
вчителів і дітей будуть працювати і вчитися у більш без-
печних умовах завдяки вибухозахисній плівці і сендвіч-
панелям для вікон, а також ремонту приміщень у 26 шко-
лах і дитячих садках по обидві сторони лінії зіткнення.

понад 5 000 
осіб отримуватимуть допомогу у більш комфортних умовах 
завдяки переданим матеріалам і ремонту 11 медичних уста-
нов по обидві сторони лінії зіткнення.

6 000 
мешканців 46 населених пунктів по обидві сторони лінії 
зіткнення отримали інструменти та будівельні матеріали 
(металопластикові вікна, брезент, деревину, цемент тощо) для 
відновлення пошкоджених будинків, зокрема термінового 
ремонту.

понад 127 000 
осіб отримали продуктові набори (вагою 17 кг кожен) із 
гречкою, рисом, макаронами, борошном, соняшниковою 
олією, цукром, консервованою яловичиною і сардинами, чаєм 
і дріжджами.

понад 127 000 
осіб отримали гігієнічні набори з необхідними засобами: 
милом, пральним порошком, шампунем тощо.

25 000
домогосподарств отримали 70 тон корму для тварин, 
162 теплиці, 41 000 курчат, а також грошові гранти для 
відновлення або підтримки їхніх виробничих активів.

245 
домогосподарств на підконтрольних уряду територіях 
розширили можливості для отримання прибутку завдяки 
грошовій підтримці тваринництва та вирощування культур.

понад  9 300 
мешканців підконтрольних уряду територій отримали 
щомісячну грошову допомогу для забезпечення своїх ба-
зових потреб.

понад  600 
домогосподарств отримали грошову допомогу для тепло-
ізоляції будинків і підготовки до суворих зимових умов.

46
сімей поранених або загиблих у результаті конфлікту отри-
мали грошову допомогу.

94 000 
осіб забезпечено предметами першої необхідності: дрова-
ми й вугіллям, ізоляційними наборами, світлодіодними лам-
пами, свічками, матрацами тощо.

51
лікарня по обидва боки від лінії зіткнення отримала необхідні 
медичні матеріали (перев’язувальні матеріали, антибіотики, 
внутрішньовенні рідини тощо) для надання допомоги поране-
ним і хворим.

52
заклади первинної ме- 
дико-санітарної допо- 
моги отримали пре-
парати для лікування 
хронічних захворювань.

2 
банки крові отримали 
реагенти та пакети для 
крові для підготовки 
понад 20 000 одиниць 
продуктів крові.

2
реабілітаційні центри 
були забезпечені мате-
ріалами для виготовлен-
ня протезів, навчальним 
обладнанням і меблями.

понад  140 000 
флаконів і картриджів 
інсуліну передано ме-
дичним установам для 
потреб хворих на цукро-
вий діабет.

126
родичів зниклих без-
вісти отримали психо-
соціальну підтримку.

1 200 
осіб, які мешкають 
вздовж лінії зіткнення,
отримали психосоціаль-
ну підтримку під час 
889 групових зустрічей  і 
домашніх візитів. 

460 
працівників охорони 
здоров’я та соціальної 
сфери навчилися нада- 
вати психосоціальну під-
тримку в рамках 52 нав-
чальних сесій.

372 
працівники і волонтери 
ТЧХУ покращили свої 
навички надання пер-
шої допомоги під час 27 
навчальних сесій, прове-
дених  за підтримки МКЧХ.

76 
сімей зниклих безвісти отримали фінансову допомогу.

68 
нових запитів про розшук зниклих безвісти осіб отримано 
протягом першого півріччя 2018 року. 

44
запити про розшук зниклих безвісти осіб закрито. 691 спра-
ва, зареєстрована МКЧХ з початку конфлікту, залишається 
відкритою.

7 
сімей скористалися допомогою з організації перевезення, 
щоб возз’єднатися з родичами, зв’язок з якими було втрачено 
внаслідок збройного конфлікту.
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Відновлення житла і водопостачання Економічна безпека

Підтримка охорони здоров’я

Відновлення сімейних зв’язків

©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.

Скорочення: 
БШР – бригада швидкого реагування, ЗСУ – Збройні сили України, МГП – міжнародне гуманітарне 
право, ТЧХУ – Товариство Червоного Хреста України.  
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248
затриманих, зокрема 105 вперше зареєстрованих, 
відвідали делегати МКЧХ у 22 місцях тримання під вартою на 
підконтрольних уряду територіях.

129 
коротких усних і письмових повідомлень передано між 
затриманими та їхніми рідними.

500
працівників в’язниць щороку можуть проходити 
підготовку щодо стандартів поводження із затриманими у 
навчальній аудиторії, відремонтованій і відкритій МКЧХ у 
Білоцерківському центрі підвищення кваліфікації персоналу 
пенітенціарних установ. 

208
співробітників пенітенціарних установ і громадських акти-
вістів взяли участь у шести тренінгах із міжнародних стандартів по-
водження з ув’язненими, проведених МКЧХ.

40
лікарів пенітенціарних установ покращили свої навич-
ки надання першої допомоги під час двох навчальних сесій, 
організованих МКЧХ.
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31
судово-медична установа по обидві сторони лінії зіткнення 
отримала спеціалізоване і захисне обладнання.

2
групи з пошуку і вилучення тіл по обидві сторони лінії 
зіткнення отримали технічне обладнання.

4
морги і одну генетичну лабораторію по обидві сторони 
лінії зіткнення відремонтовано і реконструйовано.

300
фахівців взяли участь у п’яти семінарах, двох інфор-
маційних сесіях і трьох круглих столах, організованих 
МКЧХ для поліпшення процесу ідентифікації та інформування 
про зобов’язання щодо померлих, передбачені МГП.

12
судово-медичних експертів і представників правоохо-
ронних органів взяли участь у курсах із судово-медичної ек-
спертизи за кордоном за підтримки МКЧХ.

21 
сім’ю зниклих безвісти проінформовано про процес ідентифікації.

2 
ексгумації по обидві сторони лінії зіткнення здійснено за 
участі МКЧХ.

3 
сім’ї отримали допомогу для поховання загиблих родичів.
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Турбота про загиблих

Відвідування затриманих
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470
військових ЗСУ взяли участь у 16 семінарах, присвячених 
МГП і МКЧХ.

210 
співробітників правоохоронних органів і викладачів 
взяли участь у дев’яти семінарах з міжнародних правил і 
стандартів поліцейської діяльності, МГП і суміжних тем.

Забезпечення дотримання норм МГП

3 400
осіб взяли участь у 113 навчальних сесіях із питань мінної 
небезпеки.

2 600
дітей по обидві сторони лінії зіткнення відвідали театра- 
лізовані вистави, присвячені небезпеці мін.

9 000 
плакатів й інформаційних буклетів із мінної небезпеки 
роздано людям, які проживають вздовж лінії зіткнення.

40
фахівців із розмінування навчилися надавати допомогу 
людям, постраждалим від вибуху, під час двох курсів, 
організованих МКЧХ.

1 300
маркувальних знаків, 110 рулонів маркувальної 
стрічки, 1 000 дерев’яних стовпців та інше допоміжне 
обладнання передано відповідним службам по обидві сторони 
лінії зіткнення.

9
білбордів про небезпеку мін встановлено вздовж 
доріг, що ведуть до пункту пропуску Станиця Луганська на 
непідконтрольних уряду територіях.

Мінна небезпека

International Committee 
of the Red Cross (ICRC)
in Ukraine

близько 170 
волонтерів Червоного Хреста долучились до роздачі 
допомоги, ремонту будинків та інших програм, які реалізує 
МКЧХ: першої допомоги, психосоціальної підтримки, поглиб-
лення обізнаності про ризики мін/вибухонебезпечних залиш-
ків війни й безпечну поведінку.

близько  460 
самотніх людей похилого віку, зокрема особи з 
інвалідністю, отримали допомогу від 94 медсестер 
патронажної служби ТХЧУ за підтримки МКЧХ.

близько 11 000 
пацієнтів, які проживають у селах поруч із лінією зіткнення, 
отримали допомогу від чотирьох мобільних клінік ТЧХУ за 
підтримки Фінського Червоного Хреста і МКЧХ. 

21 
ляльковa вистава організована в Авдіївці волонтерами 
ТЧХУ для надання психологічної допомоги місцевим дітям за 
підтримки МКЧХ.

близько  50 
волонтерів взяли участь у дев’яти місіях БШР під час 
масових заходів в Україні за фінансової підтримки МКЧХ.

Співпраця з ТЧХУ

5 250 
тон гуманітарної допомоги, зокрема 29 тон медичної допомо-
ги, було доставлено людям по обидві сторони лінії зіткнення 
363 вантажівками.

Логістика

©МКЧХ 2018 Використані в цьому документі кордони, назви і позначення не означають будь-якого офіційного 
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