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560 працівників в офісах у Києві, Донецьку, Луганську, 
Маріуполі, Слов’янську, Сєвєродонецьку та Одесі

Підтримка охорони 
здоров’я

Відновлення житла 
та водопостачання Економічна безпека

Збройні сили та 
силові структури

Забезпечення поваги 
до МГП

Пункти пропуску

отримали теплиці. 40 домогосподарств 
взяли участь у навчальних сесіях із ведення 
господарства.   

150 домогосподарств

отримали продуктові набори (вагою 17 кг кожен) 
із гречкою, рисом, макаронами, борошном, 
соняшниковою олією, цукром, консервованою 
яловичиною і сардинами, чаєм і дріжджами, а 
також набори із засобами гігієни.

23 500 осіб

на КУТ отримують щомісячну допомогу, щоб 
покрити свої базові потреби. Понад 340 родин 
осіб, загиблих або поранених унаслідок конфлікту, 
отримали грошову підтримку (КУТ) або продуктові 
та гігієнічні набори. 

650 осіб

на КУТ отримали гранти для своїх бізнес-ініціатив. 
80 приватних підприємств 

отримали необхідні гігієнічні засоби. 
1 200 людей, прикутих до ліжка,

Мінна небезпека

Відвідування 
затриманих

Відновлення сімейних 
зв’язків

Доступ до освіти

>200 дітей і вчителів

42 рулони маркувальної стрічки і 10 дерев’яних 
стовпців передано відповідним структурам по 
обидва боки ЛЗ для позначання небезпечних зон.

110 знаків,

покращили свої знання про небезпеку мін/ВЗВ 
завдяки начальним сесіям. 300 тематичних 
постерів і листівок роздано.

600 мешканців територій вздовж ЛЗ

зниклих безвісти осіб отримали грошову допомогу. 
Шістьом родичам зниклих безвісти надано 
психосоціальну підтримку.

225 сімей 

зареєстрована МКЧХ з початку конфлікту, 
залишається відкритою. П’ять справ закрито, 
чотири нових - відкрито.

751 справа про розшук,

скористалась допомогою з організації перевезення, 
щоб возз’єднатися з родичем, зв’язок з яким було 
втрачено внаслідок конфлікту.

1 сім’я

СпівпрацяТурбота про загиблих

Скорочення: ВЗВ – вибухонебезпечні залишки війни; ЗСУ –  Збройні Сили України; ЗШР –  загін швидкого реагування; ІХС – ішемічна хвороба серця; КУТ – контрольовані українським урядом території; НКУТ – 
непідконтрольні українському урядові території; ЛЗ – лінія зіткнення; МГП – міжнародне гуманітарне право; СМЕ – судово-медична експертиза; ТЧХУ – Товариство Червоного Хреста України. 
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відвідано делегатами МКЧХ в 11 місцях тримання 
під вартою на КУТ. 42 затриманих зареєстровано.

165 затриманих 

в усному і письмовому вигляді передано між 
затриманими і їхніми родинами.

18 коротких повідомлень

36 закладів медико-санітарної допомоги
по обидва боки ЛЗ отримали ліки від хронічних 
захворювань (діабет, гіпертонія, астма, ІХС). Два 
центри фізичної реабілітації отримали меблі та 
матеріали. 

по обидва боки ЛЗ отримали ліки та  
перев’язувальні матеріали тощо, щоб надавати 
допомогу пораненим і хворим. Один центр крові 
отримав реагенти і пакети для крові. 

14 лікарень

долучились до тренінгів із надання першої 
допомоги, зокрема медичні та соціальні 
працівники.

Близько 70 учасників

територій вздовж ЛЗ отримали психосоціальну 
підтримку під час індивідуальних і групових 
зустрічей. 35 медпрацівників узяли участь у 
чотирьох тренінгах із надання психосоціальної 
підтримки.

170 мешканців

отримали психологічну підтримку завдяки 
чотирьом ляльковим виставам, організованим
волонтерами ТЧХУ з допомогою МКЧХ. 

225 дітей і дорослих

по обидва боки ЛЗ отримали допомогу (по 
господарству, з особистою гігієною тощо) від 106 
медсестер патронажної служби Червоного Хреста 
за підтримки МКЧХ.

680 самотніх людей похилого віку 

які проживають поруч із ЛЗ, отримали допомогу 
від чотирьох мобільних клінік ТЧХУ за підтримки 
Австрійського Червоного Хреста та МКЧХ. 

1 750 пацієнтів,

взяли участь у спільних роздачах допомоги, 
ремонті будинків і долучились до програм 
першої допомоги, психосоціальної підтримки, 
поглиблення обізнаності про ризики мін/ВЗВ і 
безпечну поведінку.

230 волонтерів Червоного Хреста

пройшли підготовку з надання невідкладної 
долікарняної допомоги пацієнтам за фінансової 
підтримки МКЧХ.

24 волонтери ЗШР

отримали допомогу від волонтерів Червоного 
Хреста у пунктах обігріву/охолодження на 
пунктах пропуску по обидва боки мосту в Станиці 
Луганській і Майорську.

>73 000 людей

дерев’яних частин мосту в Станиці Луганській 
виконано.

1частковий ремонт

отримують підтримку у вигляді обслуговування 
туалетів і сміттєвих баків.

4 пункти пропуску

25 поліцейських
узяли участь у семінарі, присвяченому 
міжнародним стандартам правоохоронної 
діяльності.

взяли участь у трьох семінарах, присвячених 
МКЧХ і МГП.

>70 офіцерів ЗСУ

5 установ,
зокрема пошукова бригада та відділення поліції, 
отримали обладнання для СМЕ.

дізнались про передбачені МГП зобов’язання 
перед загиблими і їхніми родичами. Проведено 
один круглий стіл, присвячений ідентифікації 
загиблих і пошуку зниклих безвісти.

25 прокурорів

отримали допомогу для поховання своїх 
загиблих родичів. МКЧХ допоміг організувати 
зустріч для передачі результатів ідентифікації 
родині загиблого.

2 родини

поліпшили свої знання МГП завдяки трьом 
навчальним сесіям.

95 студентів-правників і прокурорів

по обидва боки ЛЗ отримали підтримку у вигляді 
інструментів і будівельних матеріалів для ремонту 
пошкоджених будинків, зокрема термінового.

13 населених пунктів

2 компанії з водопостачання 
по обидва боки ЛЗ отримали підтримку у вигляді 
оновлення програмного забезпечення та надання 
матеріалів та обладнання (генератор, бітум тощо).

>350 дітей і вчителів

по обидва боки ЛЗ покращили свої знання про 
небезпеку мін/ВЗВ завдяки навчальним сесіям, 
театральним виступам та ігровим заняттям. 
Понад 100 учнів долучились до творчих гуртків, 
організованих волонтерами Червоного Хреста, 
для яких МКЧХ надав матеріали.

>200 дітей і вчителів

навчились надавати першу допомогу.
19 вчителів

навчаються і працюють у трьох школах, яким 
МКЧХ надав люмінісцентну плівку для позначення 
безпечних зон і брезент.

навчаються і працюють у трьох дитсадках, яким 
МКЧХ надав допомогу для вирощування овочів: 
насіння, лопати і матеріали для поливу.


