39
1
53

банк крові отримав реагенти та
пакети для крові.
соціальні працівники та волонтери
отримали психосоціальну підтримку.

140

місцевих мешканців і працівників
соціальної та медичної сфер
навчились надавати психосоціальну
підтримку під час 10 занять.

120

людей, які мешкають вздовж лінії
зіткнення, отримали психосоціальну
підтримку під час 78 групових
зустрічей і домашніх візитів.

Турбота про
загиблих

24
2
83

керівники відділів карного розшуку
Національної поліції взяли участь у
інформаційній сесії щодо збору даних
від сімей зниклих безвісти для
ідентифікації людських останків.
судово-медичних бюро отримали
обладнання.
офіцера військово-цивільного
співробітництва, студента
Дипломатичної академії і
представника ТЧХУ проінформовано
щодо пошуку зниклих безвісти та
роботи з тілами загиблих.

Зниклі безвісти

127
49
13

представників української влади та
офіційні представники 13 держав
взяли участь у міжнародній
конференції з пошуку зниклих безвісти
і допомоги їхнім родинам.
сімей зниклих безвісти отримали
фінансову допомогу.
сімей зниклих безвісти отримали
психосоціальну підтримку.

Відновлення
сімейних зв’язків

8

712
1

нових запитів про розшук зниклих
безвісти осіб отримано.
справ, зареєстрованих МКЧХ з
початку конфлікту, залишаються
відкритими. Сім справ закрито.

36 000
близько

1 000

8
2
4

держслужбовців узяли участь у двох
тренінгах щодо МГП і гуманітарної
діяльності, проведених МКЧХ в
Дипломатичній академії та Інституті
законодавства.

літрів питної води надано мешканцям
Торецька у зв’язку з пошкодженням
основного водопроводу міста.
осіб у 17 населених пунктах по
обидва боки від лінії зіткнення
отримали інструменти й будівельні
матеріали для відновлення
пошкоджених будинків, зокрема
термінового ремонту.
соціальних установ (в тому числі
медичних), які надають послуги
1 200 особам, отримали будівельні
матеріали для ремонту приміщень.
установи тримання під вартою
отримали будматеріали та кухонне
обладнання для поліпшення умов.
населені пункти по обидва боки від
лінії зіткнення отримали матеріали
(труби, акумулятори тощо) для
підтримки інфраструктури
водопостачання.

Доступ до освіти
понад

3 000

понад

5 000
2

вчителів та учнів працюватимуть і
навчатимуться у поліпшених умовах
завдяки ремонту приміщень і покриттю
вікон противибуховою плівкою у 15
школах і дитсадках.
дітей по обидва боки від лінії
зіткнення дізнались про небезпеку мін
завдяки 33 виставам.
школи отримали 20 ліхтариків, 20
термоковдр тощо для укриттів.

Співпраця з ТЧХУ
близько

1 400

осіб отримали допомогу у зв’язку з
вибухами на складі боєприпасів у
Чернігівській області від волонтерів
БШР, які здійснюють свою діяльність
за підтримки МКЧХ.

пацієнтів, які проживають у селах
поруч із лінією зіткнення, отримали
допомогу від чотирьох мобільних
клінік ТЧХУ за підтримки Фінського
Червоного Хреста та МКЧХ.
самотніх людей похилого віку, у
числі особи з інвалідністю, по
близько тому
обидва боки від лінії зіткнення
отримали допомогу від 105
медсестер патронажної служби
Червоного Хреста за підтримки
МКЧХ.
дітей і дорослих у Авдіївці отримали
близько психологічну підтримку завдяки
ляльковим виставам, організованим
волонтерами ТЧХУ.

2 000

700

80

близько

250

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

Повага до МГП

60

Відновлення житла
та водопостачання

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.

Збройні сили та
силові структури

32
27

офіцери військово-цивільного
співробітництва, юридичні
радники та командири ЗСУ взяли
участь у двох навчальних сесіях з
МГП.
курсантів військового інституту
пройшли навчання з МГП, до якого
долучились представники МКЧХ.

Економічна безпека
близько

33 000
близько

33 000
700
близько

1 200
близько

1 700
126
300
близько

200
27

осіб по обидва боки від лінії зіткнення
отримали продуктові набори (вагою 17 кг
кожен) із гречкою, рисом, макаронами,
борошном, соняшниковою олією, цукром,
консервованою яловичиною і сардинами,
чаєм і дріжджами.
осіб по обидва боки від лінії зіткнення
отримали гігієнічні набори з
необхідними засобами: милом,
пральним порошком, шампунем тощо.
людей користуються послугами
чотирьох соціальних установ, яким
МКЧХ передав лампочки, ліжка,
матраци, миючі засоби тощо.
домогосподарств на підконтрольних
уряду територіях отримали грошову
допомогу для підтримки своєї
тваринницької і сільськогосподарської
діяльності.
домогосподарств отримали
допомогу для своєї
сільськогосподарської діяльності:
теплиці, насіння, компост, фунгіциди
та інсектициди.
домогосподарств завдяки тренінгам
покращили свої навички догляду за
тваринним господарством і ведення
домашнього обліку.
осіб покращили свої навички бізнес
планування завдяки тренінгам,
проведеним у рамках грантової
програми МКЧХ для малого бізнесу.
сімей поранених або загиблих у
наслідок конфлікту отримали
грошову підтримку (підконтрольні
уряду території) або допомогу у
вигляді продуктових наборів і
засобів гігієни.
тон деревних брикетів передано
мешканцям віддалених сіл для
обігріву помешкань взимку.

Мінна небезпека
близько

500

8 000
1 000

37

осіб по обидва боки від лінії зіткнення
покращили свої знання щодо мінної
небезпеки під час 38 інформаційних
сесій.
плакатів й інформаційних буклетів
із мінної небезпеки роздано людям,
які проживають уздовж лінії зіткнення.
маркувальних знаків, 50 рулонів
маркувальної стрічки і 600 літрів
питної води передано ДСНС у
зв’язку із вибухами на складі
боєприпасів у Чернігівській області.
знаків передано відповідним
установам для позначення
небезпечних ділянок у Донецькій
області.

Відвідування
затриманих

103
14

71

затриманих, зокрема 12 вперше
зареєстрованих, відвідали делегати
МКЧХ у 20 місцях тримання під
вартою на підконтрольних уряду
територіях.
коротких усних і письмових
повідомлень передано між
затриманими та їхніми рідними.
працівник пенітенціарних установ
узяв участь у семінарі щодо
міжнародних стандартів
поводження із ув'язненими та роботі
МКЧХ у місцях тримання під вартою.

Скорочення: БШР – бригади швидкого реагування; ДСНС – Державна служба надзвичайних ситуацій України; ЗСУ – Збройні Сили України; МГП – міжнародне гуманітарне право;
ТЧХУ – Товариство Червоного Хреста України.
©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.

kyi_kyiv@icrc.org

12

лікарень по обидва боки від лінії
зіткнення отримали ліки,
перев'язувальні матеріали та інші
медичні матеріали для надання
допомоги пораненим і хворим.
закладів первинної медикосанітарної допомоги по обидва боки
від лінії зіткнення отримали ліки від
хронічних захворювань.

Українa, жовтень 2018 р.
525 працівників в офісах у Києві, Донецьку,
Луганську, Маріуполі, Слов'янську,
Сєверодонецьку та Одесі

KYI 18/05453
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