
Економічна безпека
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осіб по обидва боки від лінії зіткнення 
отримали гігієнічні набори з необхідними 
засобами: милом, пральним порошком, 
шампунем тощо.

близько

36 000

2 100
домогосподарств отримали допомогу для 
своєї сільськогосподарської діяльності:
добрива, корм, подрібнювачі, брудери*, 
сепаратори та пічки.

2 000
людей користуються послугами 10 
соціальних установ, яким МКЧХ передав 24 
тони деревних брикетів, ковдр, гігієнічних 
наборів тощо.

Підтримка 
охорони здоров’я

19
закладів первинної медико-
санітарної допомоги по обидва боки 
від лінії зіткнення отримали ліки від 
хронічних захворювань
(діабет, гіпертонія, астма, ІХС). Дві 
лікарні отримали ліки та інші медичні 
матеріали для надання допомоги 
пораненим і хворим.

мешканців чотирьох населених пунктів 
уздовж лінії зіткнення отримали 
психосоціальну підтримку під час 63 
групових зустрічей і домашніх візитів.

понад

50

сімей зниклих безвісти отримали 
психосоціальну підтримку.18

Відновлення житла 
та водопостачання

близько

36 000

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.
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понад

70
домогосподарств пройшли навчання з 
догляду за тваринним господарством та 
отримання прибутку. 

2 сім’ї отримали допомогу у  похованні 
загиблого родича.

Відвідування 
затриманих
затриманих, зокрема 18 вперше
зареєстрованих, відвідали делегати МКЧХ 
у 13 місцях тримання під вартою на 
підконтрольних уряду територіях.

122

коротке усне та письмове повідомлення 
передано між затриманими та їхніми 
рідними.
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Збройні сили та 
силові структури

63
офіцери ЦВС, юридичні радники і 
командири ЗСУ взяли участь у двох 
семінарах, присвячених МГП і 
діяльності МКЧХ.

понад

60
вчителів, медпрацівників і лідерів 
громад у шести населених пунктах 
уздовж лінії зіткнення отримали 
психосоціальну підтримку.

сімей зниклих безвісти отримали 
фінансову допомогу.158

нових запитів про розшук зниклих
безвісти осіб отримано.29

8

cудово-медичних закладів отримали 
підтримку у вигляді ремонту та надання  
будівельних матеріалів (деревина, труби, 
пластикові вікна/двері, скловата тощо) й 
обладнання (кондиціонери, морозильні 
камери, радіатори, бойлери тощо).

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

1

навчальних закладів по обидві сторони 
від лінії розмежування отримали миючі 
засоби, посуд, кухонні прилади та лампи. 

27

600
осіб на підконтрольних уряду територіях 
отримали грошову допомогу на покриття 
своїх базових потреб.

пакетів для крові передано станції 
переливання крові.1 500

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/ВЗВ і безпечну поведінку.

понад

240

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

близько

2 000

680

самотніх людей похилого віку, у тому 
числі особи з інвалідністю, по обидва боки 
від лінії зіткнення отримали допомогу 
(підтримка з господарством, особистою 
гігієною тощо) від 107 медсестер
патронажної служби Червоного Хреста за 
підтримки МКЧХ.

Співпраця з ТЧХУ

близько

70
волонтерів Червоного Хреста взяли 
участь у Національній волонтерській 
асамблеї, проведеній за підтримки МКЧХ і 
Данського Червоного Хреста.

Доступ до освіти

близько

2 500
домогосподарств на підконтрольних уряду 
територіях отримали грошову підтримку
своєї тваринницької і сільськогосподарської 
діяльності.

200
тон сульфату алюмінію для очистки 
води передано основному 
підприємству з водопостачання і 
водовідведення у Донецькій області. 

4
родини по обидві сторони від лінії 
зіткнення, чиї домівки було зруйновано  
унаслідок конфлікту, переїхали до 
нових будинків, побудованих МКЧХ.

понад

30
сімей поранених або загиблих унаслідок 
конфлікту отримали грошову підтримку 
(підконтрольні уряду території).

запитів про розшук, зареєстрованих 
МКЧХ, закрито.5

Повага до МГП

4

представники Міжвідомчої комісії з 
питань застосування та реалізації норм 
МГП в Україні за підтримки МКЧХ 
налагодили діалог та обмінялись
досвідом із Німецькою комісією з МГП у 
рамках поїздки до Берліну.

набір устаткування для організації 
онлайн-навчання та один манекен для 
навчання медичних працівників в’язниць
передано Білоцерківському навчальному 
центру для пенітенціарних працівників.

1

Зниклі безвісти

4

медичні установи отримали підтримку у 
вигляді будівельних матеріалів (цемент,
бітумна мастика тощо) і ремонту 
приміщень, зокрема системи 
водопостачання Красногорівської
амбулаторії.

Відновлення 
сімейних зв’язків

Мінна небезпека

осіб по обидва боки від лінії зіткнення 
покращили свої знання щодо 
небезпеки мін/ВЗВ під час 45 
інформаційних сесій, зокрема 
проведених у співпраці з ТЧХУ.

550

5 000
плакатів й інформаційних буклетів 
із мінної небезпеки роздано людям, які 
проживають уздовж лінії зіткнення.

28
білбордів про небезпеку мін встановлено 
у дев’яти населених пунктах по обидві 
сторони від лінії зіткнення.

15
маркувальних знаків передано для 
становлення на пункті пропуску 
Мар’їнка. 

дітей по обидві сторони від лінії 
зіткнення дізнались про небезпеку 
мін/ВЗВ завдяки 24 виставам.

понад

1 800

5
волонтерів ТЧХУ пройшли підготовку з 
проведення тренінгів щодо безпечної 
поведінки і обізнаності про небезпеку 
мін/ВЗВ. 

Турбота про 
загиблих

50
судово-медичних фахівців взяли 
участь у конференції з актуальних 
питань галузі.

3
представники національної поліції і 
судово-медичних установ взяли 
участь у семінарі МКЧХ в Італії з 
ідентифікації загиблих у конфліктах і 
катастрофах.

1 тіло транспортовано через лінію 
зіткнення за підтримки МКЧХ.

38
представників ЗСУ та ДПСУ 
проінформовано про зобов’язання
перед загиблими, передбачені МГП.

38
викладачів вузів та офіцерів СБУ 
взяли участь у двох семінарах з 
міжнародних правил і стандартів
поліцейської діяльності та інших 
суміжних тем.

6 700
домогосподарств у 55 населених пунктах 
уздовж лінії зіткнення отримали вугілля для 
обігріву взимку. 

вчителів та учнів отримали поліпшені
умови завдяки ремонту приміщень і 
покриттю вікон противибуховою плівкою у 
дев’яти школах і дитсадках по обидві 
сторони від лінії зіткнення.

понад 

1 500

1 секційна кімната відремонтована у 
Костянтинівському морзі. 

мешканців населених пунктів уздовж 
лінії зіткнення навчились надавати 
базову першу допомогу.

понад

70
осіб з інвалідністю долучились до 
програми МКЧХ із громадської інклюзії, 
до якої, зокрема, належить передача 
милиць і візків та соціальне залучення.

понад

500

наборів перев’язувальних матеріалів і 
наборів першої допомоги передані ТЧХУ 
для підтримки готовності до надзвичайних 
ситуацій.

понад

30

понад

1,5
км водопроводу прокладено до села на 
лінії зіткнення, щоб забезпечити 
водопостачання місцевих мешканців з 
існуючої мережі.

справ про розшук, зареєстрованих МКЧХ з 
початку конфлікту, залишаються відкритими.737

Скорочення: ВЗВ – вибухонебезпечні залишки війни; ДПСУ – Державна прикордонна служба України; ЗСУ – Збройні Сили України; ІХС – ішемічна хвороба серця; МГП –
міжнародне гуманітарне право; СБУ – Служба безпеки України; ТЧХУ – Товариство Червоного Хреста України; ЦВС – Цивільно-військове співробітництво ЗСУ. *Брудер – прилад для 
обігріву виведених в інкубаторі пташенят.

©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, листопад 2018 р.
525 працівників в офісах у Києві, Донецьку, 

Луганську, Маріуполі, Слов'янську, 
Сєверодонецьку та Одесі


