Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ)
в Україні
Основні напрямки діяльності у 2018 році
понад 300 000 мешканців Донецької обл. отримали
стабільний доступ до питної води завдяки реконструкції
Карлівської насосної станції

4 000

понад
мешканців Попасної у Луганській обл.
забезпечені питною водою завдяки новим водонапірним вежам, встановленим на місці пошкодженої

17

близько
км труб прокладено/замінено задля надійного
водопостачання по обидва боки ЛЗ

144 000

л питної води доставлено мешканцям
Донецької обл. у зв’язку з тимчасовими перебоями у
водопостачанні
населений пункт по обидва боки ЛЗ забезпечено
очищеною водою завдяки реагентам, переданим МКЧХ
основним підприємствам водопостачання і водовідведення у
Донецькій і Луганській обл.: 1 630 тон сульфату алюмінію,
1 360 тон піску, 150 тон активованого вугілля і 148 тон
рідкого хлору тощо
сім’я по обидва боки ЛЗ, чиї будинки було зруйновано
внаслідок конфлікту, заселилась у нові оселі, побудовані МКЧХ

31

21
62

населені пункти по обидва боки ЛЗ забезпечено
інструментами та будівельними матеріалами для відновлення пошкоджених будинків, зокрема термінового ремонту

5

Пункти пропуску

модулів для пунктів обігріву/охолодження, обладнаних
обігрівачами і кондиціонерами, встановлено на п’яти пунктах
пропуску

900 000

близько
людей отримали чай, воду та
першу медичну допомогу у пунктах обігріву/охолодження Червоного Хреста по обидва боки мосту в
Станиці Луганській та в пункті пропуску Майорське

49

туалетів у трьох пунктах пропуску прибрано та доглянуто за підтримки МКЧХ

Підтримка охорони здоров’я

60 лікарень по обидва боки ЛЗ отримали медичне обладнання,

Економічна безпека
300 000

понад
продуктових наборів з гречкою, рисом, макаронами, борошном, соняшниковою олією, цукром,
консервами тощо і таку ж кількість гігієнічних наборів отримали близько 80 000 осіб по обидва боки ЛЗ

9 000

понад
домогосподарств по обидва боки ЛЗ отримали більше 27 000 тон вугілля, деревних брикетів і
дров для обігріву будинків узимку. Близько 5 000 домогосподарств по обидва боки ЛЗ отримали матеріали для
теплоізоляції вікон, стін і дахів

6 700 домогосподарств уздовж ЛЗ на підконтрольних

українському уряду територіях отримали кошти для
поліпшення умов життя в зимовий період. Близько 2 000
осіб на підконтрольних українському уряду територіях, котрі
живуть у важких умовах, отримували щомісячну грошову
допомогу для задоволення основних потреб

1 000

близько
домогосподарств по обидві сторони ЛЗ
отримали теплиці і комплекти для їх ремонту

15 000

понад
домогосподарств отримали грошову
підтримку (на підконтрольних українському уряду
територіях) або сільськогосподарське обладнання для
відновлення і підтримки господарства

70

близько
домогосподарств і приватних підприємців
на підконтрольних українському уряду територіях отримали
гранти на розвиток бізнес-ініціатив

10 000

близько
жителів віддалених населених пунктів
можуть їздити на ринки, в банки та лікарні завдяки автобусам,
курсування яких організовано МКЧХ

14 000

близько
осіб скористалися допомогою, наданою
для поліпшення умов у 60 освітніх, соціальних та медичних
закладах по обидва боки ЛЗ, зокрема миючими засобами,
матрацами, ковдрами і кухонним приладдям

Мінна небезпека
12 000

антибіотики та інші матеріали для надання допомоги пораненим і
хворим. 67 закладів первинної медико-санітарної допомоги
по обидва боки ЛЗ отримали необхідні матеріали, зокрема препарати для лікування хронічних захворювань (діабету другого типу,
астми, гіпертонії, ІХС)

близько
дітей по обидві сторони лінії від ЛЗ дізналися про небезпеку мін/ВПВ завдяки 100 театралізованим
виставам. Понад 5 000 дорослих покращили свої знання
про небезпеку мін під час 252 інфосесій

понад
пацієнтів обслуговуються у 37 медичних закладах по обидва боки ЛЗ, яким МКЧХ допоміг з будівельними
матеріалами і ремонтом, зокрема повністю відбудував
амбулаторію

футбольний матч у Києві під час фіналу Ліги чемпіонів УЄФА
та підвищили обізнаність про гуманітарні наслідки мін

4 000

понад 400 000 флаконів і картриджів інсуліну передано медичним установам для потреб пацієнтів з діабетом. Дві
станції переливання крові регулярно отримували реагенти
і пакети крові
близько 900 осіб навчились надавати першу допомогу
під час 66 тренінгів, зокрема працівники і волонтери ТЧХУ.
165 медиків узяли участь у тренінгу з базових реанімаційних
заходів і невідкладної допомоги у випадку загрози життю

400

понад
мешканців територій уздовж ЛЗ отримали
психосоціальну підтримку під час близько 1 500 групових
зустрічей і домашніх візитів. Понад 230 вчителів, медиків і
соцпрацівників навчились надавати психосоціальну підтримку

13 закладів, що надають допомогу людям з інвалідністю,

отримали матеріали для виробництва протезів, тренувальне
обладнання і меблі
©ICRC 2019 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.

10 дітей з Донбасу, що постраждали від мін, зіграли
3

безпечні ігрові майданчики встановлено/відремонтовано по обидва боки ЛЗ, де діти можуть гратися попри
високу мінну небезпеку навколо

28 000 людей, що живуть уздовж ЛЗ, поліпшили знання
про небезпеку мін/ВПВ завдяки розданим плакатам і
листівкам

4 000

понад
знаків, 145 рулонів стрічки і 1 000 дерев’яних стовпчиків передано профільним структурам для
позначення небезпечної території на Донбасі, а також у
Чернігівській обл. після вибухів на складі боєприпасів. 42
білборди для інформування про мінну небезпеку встановлено вздовж ЛЗ

55 фахівців з розмінування навчились надавати допомогу

травмованим унаслідок вибуху завдяки трьом заняттям,
проведеним МКЧХ. Одну аудиторію для навчання підводних
саперів забезпечено меблями та обладнанням
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Відновлення житла і водопостачання

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ)
в Україні
Основні напрямки діяльності у 2018 році
Відновлення сімейних зв’язків
справа про розшук зниклих безвісти осіб,
зареєстрована МКЧХ з початку конфлікту, залишається
відкритою

144 нові запити про розшук зниклих безвісти зареєстровано. 69 запитів закрито

51

родина зниклих безвісти отримала психосоціальну
підтримку. Понад 80 родичів зниклих безвісти взяли участь в
інформаційних сесіях МКЧХ щодо процесу ідентифікації

185 родин зниклих безвісти отримали грошову підтримку.
11 сімей скористалися допомогою з організації перевезення,
щоб возз’єднатися з родичами, зв’язок з якими було втрачено
внаслідок збройного конфлікту

127 українських посадовців та офіційні представники
з 13 країн взяли участь у міжнародній конференції МКЧХ із пошуку зниклих безвісти і підтримки їхніх сімей

Турбота про загиблих
600

понад
судово-медичних експертів, правоохоронців
і військових узяли участь у 17 семінарах та інфосесіях, присвячених пошуку зниклих безвісти осіб, роботі з тілами загиблих та ідентифікації тіл

22 судово-медичних фахівця та правоохоронця, що пра-

цюють по обидва боки ЛЗ, покращили свої знання міжнародних
стандартів і передового досвіду ідентифікації тіл, відвідавши
курси за кордоном за підтримки МКЧХ

4 тіла ексгумовано за участі МКЧХ
20 судово-медичних закладів

отримали підтримку у
вигляді будівельних робіт, матеріалів (деревина, труби,
пластикові двері/вікна, ізоляційна вата тощо) і обладнання
(кондиціонери, холодильні камери, радіатори) для поліпшення
умов роботи

55 судово-медичних закладів, дві команди з пошуку

тіл по обидва боки ЛЗ і два підрозділи Національної поліції отримали спеціалізоване і захисне обладнання

8 сімей отримали грошову допомогу на поховання загиблих
родичів

Відвідування затриманих

15 000

близько
вчителів та учнів працюватимуть і навчатимуться в поліпшених умовах завдяки захисним панелям та противибуховій плівці, встановленим у 77 школах і
дитсадках по обидва боки ЛЗ

7 000

близько
учнів і вчителів користуються їдальнями
і кухнями у 27 школах і дитсадках, яким МКЧХ надав допомогу (миючі засоби, посуд, побутова техніка)

5 000

близько
школярів отримали ручки, зошити й інше
шкільне приладдя

Забезпечення дотримання норм МГП
1 000

понад
військових ЗСУ взяли участь у 29 семінарах
із застосування МГП у військових операціях, а також із питань діяльності МКЧХ

30

понад
військових із шести країн узяли участь у
конференції МКЧХ у Львові щодо захисту цивільного населення і критичної інфраструктури під час бойових дій в
умовах міста
МКЧХ відкрив аудиторію з вивчення МГП у ВІКНУ

350

близько
правоохоронців і викладачів вузів взяли
участь у 16 семінарах з міжнародних правил і стандартів
правоохоронної діяльності

50

близько
правоохоронців і представників НГО взяли
участь у двох круглих столах щодо права на захист і критеріїв
оцінки дотримання прав людини в правоохоронній діяльності

24

студенти-правники з восьми вузів взяли участь у
Всеукраїнському конкурсі з МГП, проведеному МКЧХ у Києві

Співпраця з ТЧХУ
680

близько
самотніх людей похилого віку, зокрема
особи з інвалідністю, по обидва боки ЛЗ отримали допомогу (підтримку з господарством, особистою гігієною тощо) від
107 медсестер патронажної служби Червоного Хреста за
підтримки МКЧХ

250

373 затриманих, зокрема 184 вперше зареєстрованих,
відвідані делегатами МКЧХ у 50 місцях тримання під вартою на підконтрольних українському уряду територіях

близько
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/ВПВ і безпечну
поведінку

261

18 000 пацієнтів, які проживають у селах поруч із ЛЗ, от-

530 працівників пенітенціарної системи і громадських

4 000 дітей і дорослих у Авдіївці отримали психологічну

коротке усне та письмове повідомлення передано
між затриманими та їхніми рідними
активістів узяли участь у 13 навчальних сесіях МКЧХ щодо
міжнародних стандартів поводження з ув’язненими

100 працівників пенітенціарної системи взяли участь у

римали допомогу від чотирьох мобільних клінік ТЧХУ за
підтримки Фінського Червоного Хреста та МКЧХ

підтримку завдяки 57 ляльковим виставам, організованим
волонтерами ТЧХУ

90

двох заняттях з надання первинної медико-санітарної допомоги
затриманим, а також у семінарі щодо системи охорони здоров’я
у закладах позбавлення волі і медичної етики

понад
волонтерів за фінансової підтримки МКЧХ взяли
участь у 11 місіях БШР під час масових заходів в Україні, а також після вибуху на складі боєприпасів у Чернігівській обл.

закладів позбавлення волі на підконтрольних
українському уряду територіях отримали допомогу для
поліпшення умов тримання під вартою, зокрема будівельні
матеріали та обладнання (печі, холодильники)

Скорочення: БШР – бригада швидкого реагування; ВІКНУ – Військовий інститут Київського
національного університету ім. Т. Шевченка; ВПВ – вибухонебезпечні пережитки війни; ЗСУ – Збройні
Сили України; ІХС – ішемічна хвороба серця; ЛЗ – лінія зіткнення; МГП – міжнародне гуманітарне
право; обл. – область; ТЧХУ – Товариство Червоного Хреста України; УЄФА - Спілка європейських футбольних асоціацій.
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