Україна: поточна допомога в подоланні холоду
Зима 2019-2020

450

330

сімей на НКУТ*
отримали корм
для тварин, щоб
утримувати свою
худобу.

груб було передано у 42
заклади тримання під
вартою на КУТ*.
Для близько

5 050

людей по обидва боки ЛЗ*
вдосконалено системи
опалення в 19 навчальних,
судово-медичних і
медичних закладах, а також
у місцях тримання під
вартою.

50

сімей та центр для
ВПО* отримали
обігрівачі, радіатори
або груби.

630
сімей, які постраждали
від пожеж у Луганській
області, отримали
грошову підтримку,
окрім того 120 сімей
отримали груби.

1 400
сімей по обидва
боки ЛЗ* покращили
енергоефективність
своїх будинків завдяки
встановленню
ПВХ-вікон і дверей
із подвійними
склопакетами.
Серед них 500 сімей
також відновили/
реконструювали дахи.

720

сімей отримали комплекти
для теплоізоляції, щоб
захистити свої будинки
від втрати тепла.

3 155
родин отримали
надзвичайну
матеріальну допомогу
(брезент/пластикову
плівку) для захисту
своїх будинків від стихії.

Скорочення: ВПО – внутрішньо переміщені особи, КПВВ – контрольний пункт в’їзду-виїзду, КУТ – контрольовані урядом території, ЛЗ – лінія зіткнення, НКУТ – неконтрольовані урядом України території.

©МКЧХ 2020 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.

Близько

58 000
людей, у тому числі 3
300 осіб з особливими
потребами та дітей,
зігрілись у кожному з
двох пунктів обігріву/
охолодження по
обидва боки ЛЗ* на
КПВВ* у Станиці
Луганській. Було
подано близько
125 000 гарячих
напоїв.

1
новий пункт обігріву/
охолодження
встановлено та
обладнано замість
модуля, знищеного
під час пожеж на
початку жовтня. В
пункт передані паливні
брикети.
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осіб зможуть скористатися
поліпшеними умовами
в п’яти соціальних
установах завдяки
наданим паливним
брикетам.

сімей на КУТ*
отримали кошти
для покриття витрат
на опалення своїх
будинків.

140

kyi_kyiv@icrc.org

сімей отримали близько
17 500 тонн вугілля та
брикетів для опалення
своїх будинків.
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Валентина Андріївна з Травневого Донецької області розтоплює свою пічку брикетами.

Від початку конфлікту на сході України минуло більше шести років.
Багато людей досі покладаються на гуманітарну допомогу, адже через конфлікт їхні доходи
суттєво зменшились або були втрачені взагалі. Ситуацію ускладнюють численні пошкодження
інфраструктури, дезінтеграція комунальних служб і зменшення ресурсів, що впливають
на засоби до існування. Ситуація погіршується взимку, коли домогосподарствам потрібно
забезпечити належне опалення. На додаток до зростання вартості комунальних послуг у
віддалених населених пунктах може бути проблематично придбати опалювальні матеріали на
місцевому ринку.
Восени 2020 року кількасот сімей в Луганській області зіткнулися із додатковими труднощами,
коли через нищівні пожежі напередодні зими вони залишились без даху над головою.
У рамках підготовки до зими 2020-2021 років МКЧХ здійснив такі ключові заходи на сході
України:
- Надання грошової допомоги, щоб вразливі домогосподарства могли придбати достатньо
палива для опалення та оплачувати рахунки за газ та електроенергію протягом зимового
періоду.
- Надання палива для опалення (вугілля та дерев’яні брикети).
- Надання корму для тварин, щоб бенефіціари могли відновити та розвинути свої засоби до
існування під час та після зимового сезону.
- Поліпшення житлових умов завдяки утепленню будинків поруч із лінією зіткнення.
- Підтримка у вигляді коштів та пічок сім’ям, чиї будинки були зруйновані або пошкоджені в
результаті пожеж.
- Поліпшення умов для цивільних осіб, які перетинають лінію зіткнення в будь-якому
напрямку, завдяки забезпеченню роботи пунктів обігріву у співпраці з місцевим Червоним
Хрестом. У цих пунктах люди можуть отримати гарячі напої та теплий прихисток.

