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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

Пункти пропуску

Мінна небезпека

Відвідування 
затриманих

Відновлення сімейних 
зв’язків

Доступ до освіти

по обидва боки ЛЗ взяли участь у навчальних 
заходах до Дня мінної небезпеки.

1 000 людей

територій уздовж ЛЗ покращили свої знання 
про небезпеку мін/ВЗВ завдяки навчальним 
сесіям. Понад 600 тематичних постерів і листівок 
роздано.

>1 000 мешканців 

зниклих безвісти осіб отримали грошову допомогу, 
щоб покрити свої базові потреби. 

204 сім’ї 

зареєстрованих МКЧХ з початку конфлікту, 
залишаються відкритими. П’ять справ закрито, 14 
нових - відкрито.

769 справ про розшук,

зниклих безвісти отримали психосоціальну 
підтримку.

9 сімей

Співпраця
Турбота 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. 
*Гідропоніка — більш компактний спосіб вирощування рослин без ґрунту з використанням електричного освітлення та поживних розчинів  – пропорційно скомбінованих рідких добрив.
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відвідано делегатами МКЧХ в шести місцях 
тримання під вартою на КУТ. 105 затриманих 
зареєстровано.

125 затриманих 

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

32 короткі повідомлення

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

>40 дітей і дорослих

по обидва боки ЛЗ отримали допомогу (по 
господарству, з особистою гігієною тощо) від 107 
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. 

>1 850 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.

>400 волонтерів Червоного Хреста

чергували на масових заходах під час 
президентської кампанії в Україні, щоб за потреби 
надати першу допомогу.

55 волонтерів ЗШР24 прикордонники
взяли участь у семінарі, присвяченому міжнародним 
стандартам правоохоронної діяльності.

взяли участь у семінарі, присвяченому МКЧХ і 
МГП.

25 офіцерів ЗСУ

18 судово-медичних фахівців
прослухали другу частину курсу з судово-медичної 
ідентифікації у Гуманітарному тренінговому центрі 
судово-медичної ідентифікації в Дніпрі.

і представників профільних структур з територій по 
обидва боки ЛЗ за підтримки МКЧХ взяли участь у 
тренігах та обміні досвідом за кордоном.

20 судово-медичних фахівців

отримала допомогу для поховання свого 
загиблого родича. 

1 родина

по обидва боки ЛЗ покращили свої знання про 
небезпеку мін/ВЗВ завдяки навчальним сесіям, 
театральним виступам та ігровим заняттям. 

>470 дітей і вчителів

600 дітей і вчителів
навчаються і працюють у трьох школах по 
обидва боки ЛЗ, у яких поліпшено умови 
у приміщеннях (заміна вікон та елементів 
системи електропостачання) та заходи безпеки 
(встановлення противибухової плівки, ремонт 
укриттів).

200 учнів
долучились до творчих гуртків, організованих 
волонтерами Червоного Хреста для зняття стресу, 
для яких МКЧХ надав матеріали. Один навчальний 
заклад отримав принтер і папір.

42 заклади медико-санітарної допомоги
по обидва боки ЛЗ отримали ліки від хронічних 
захворювань (діабет, гіпертонія, астма, ІХС). Дві 
соціальні установи отримали медичні меблі та інші 
необхідні матеріали. 

по обидва боки ЛЗ отримали ліки, вакцини, плівки 
для рентгену тощо, щоб надавати допомогу 
пораненим і хворим. Один центр крові отримав 
реагенти і пакети для крові. 

8 лікарень

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

>100 учасників

територій вздовж ЛЗ отримали психосоціальну 
підтримку під час індивідуальних і групових 
зустрічей. 

189 мешканців

долучились до шістьох тренінгів із надання 
психосоціальної підтримки, зокрема медичні і 
громадські працівники, а також вчителі.

36 учасників

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

>61 000 людей

в Станиці Луганській отримав меблі, медичне 
обладнання і ліки.

1 пункт першої допомоги

отримують підтримку у вигляді обслуговування 
туалетів і сміттєвих баків.

4 пункти пропуску

випили чаю та води, які МКЧХ передав для трьох 
пунктів пропуску.

70 000 людей

отримали підтримку для своїх господарств, 
зокрема теплиці, корм для тварин, насіння, 
обладнання для гідропоніки* або кошти (КУТ).   

2 000 домогосподарств

отримали продуктові набори із гречкою, рисом, 
макаронами, борошном, соняшниковою олією, 
цукром, консервованою яловичиною і сардинами, 
чаєм і дріжджами, а також набори із засобами 
гігієни.

19 000 осіб

на КУТ отримують щомісячну допомогу, щоб 
покрити свої базові потреби. 

650 осіб

користуються послугами ветеринарної лікарні, 
якій МКЧХ передав ветеринарні препарати, 
інструменти, електромопед і витратні матеріали.

≈ 3 000 людей 

взяли участь у тренінгах з отримання доходу 
(як-от з написання бізнес-грантів) і ведення 
господарства.

460 людей

отримали підтримку для облаштування своїх 
будинків, збудованих МКЧХ замість домівок 
пошкоджених конфліктом.

7 сімей

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

750 мешканців

5 населених пунктів 
отримали підтримку у вигляді обладнання та 
матеріалів для системи водопостачання, а також 
4 000 л питної води, наданої через тимчасове 
припинення водопостачання.

2 установи
покращили свої умови завдяки підтримці МКЧХ: 
один заклад тримання під вартою отримав 
бойлер, і в одному морзі покаращено систему 
електропостачання.


