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Економічна безпека

Близько 455 осіб отримали грошову підтримку для покриття своїх 
основних потреб.

Близько 20 000 людей по обидва боки ЛЗ* отримали насіння, 
інструменти, теплиці, худобу та допоміжне обладнання, щоб 
збільшити своє виробництво продуктів. Зокрема, 640 сімей, будинки 
яких були зруйновані під час пожеж на Луганщині, отримали грошову 
підтримку.

Мешканці одного села поруч із ЛЗ* отримали змогу дістатися 
до ринків, банків, медзакладів тощо, використовуючи транспорт, 
організований МКЧХ.

Близько 13 000 родин по обидва боки ЛЗ* отримали вугілля, 
брикети, набори для утеплення чи кошти для опалення своїх будинків 
у холодний період.

Понад 53 000 людей поруч із ЛЗ* отримували продукти 
харчування та засоби гігієни, зокрема у рамках реагування МКЧХ на 
COVID-19.

Понад 230 людей, чиї будинки були пошкоджені, отримали меблі, 
кухонні гарнітури або кошти на їх придбання.

Понад  38 000 людей користуються послугами 66 соціальних 
установ, яким МКЧХ передав засоби гігієни в рамках реагування 
на COVID-19. 32 соціальні установи, що обслуговують понад 4 000 
людей, отримали меблі та предмети гігієни.

32 сім’ї, родичі яких загинули або отримали травму через конфлікт, 
одержували щомісячну грошову допомогу або кошти на поховання.

Понад 2 200 дітей навчаються в 21 освітньому закладі, якому 
були надані будівельні матеріали чи ремонтні роботи.

Доступ до освіти

9 250 дітей відвідують 57 навчальних закладах, які отримали 
предмети для  кухні та їдальні. У період нестачі води сім дитячих 
садків отримали воду в пляшках.

Для понад  5 000 дітей посилено заходи безпеки в 18 навчальних 
закладах по обидва боки ЛЗ*, зокрема на вікна встановлена 
антивибухова плівка та передано предмети для «безпечних зон».

Для 3 600 дітей у 31 навчальному закладі передано навчальне 
обладнання та меблі. 5 750 дітей отримали канцелярію. Предмети 
для навчання, дозвілля та спорту передано 58 навчальним та іншим 
закладам для майже 8 000 дітей.

17 навчальних закладів уздовж ЛЗ* отримали принтери, папір та 
чорнило, щоб роздрукувати матеріали для дистанційного навчання 
понад 2 000 дітей. 31 дитина із сімей зниклих безвісти та жертв мін 
отримала ІТ-обладнання для онлайн-навчання.

Для майже  22 000 дітей і студентів у 203 садочках, школах 
та університеті по обидва боки ЛЗ* передано ЗІЗ*, засоби санітарії 
та дезінфекції в рамках реагування МКЧХ на COVID-19. Крім того, 51 
дитячий садок отримав портативні бактерицидні опромінювачі.

Понад 730  дітей отримали безпечне місце для активного дозвілля 
надворі завдяки встановленим ігровими майданчиками в чотирьох 
місцях по обидва боки ЛЗ*.

Близько 3 200 домогосподарств отримали гранти або 
матеріали для сільськогосподарської діяльності чи малого бізнесу.

 
Відновлення житла і водопостачання

Близько 864 000 людей по обидва боки ЛЗ* забезпечені 
водою завдяки переданим матеріалам і ремонту, здійсненому для 
водопостачальних і каналізаційних компаній. Зокрема відновлено лінії 
електропередач до насосної станції, передано спеціалізовані автомобілі 
для аварійних бригад, надано близько 2 000 л палива для аварійного 
ремонту та 750 тонн хімікатів для очищення води.

36 600 літрів артезіанської води доставлено домогосподарствам 
і соціальним установам по обидва боки ЛЗ* у зв’язку із перебоями у 
постачанні питної води.

Близько 10 000 людей відремонтували свої пошкоджені будинки, 
зокрема терміново, за підтримки МКЧХ. Сім родин у населених пунктах поруч 
із ЛЗ* переїхали до будинків, які МКЧХ повністю реконструював.

2 соціальні установи підтримано: колективний центр для ВПО* 
отримав матеріали для поліпшення житлових умов і громадський центр 
— матеріали для ремонту даху.

Близько 2 200 осіб підтримано, щоб забезпечити їхній доступ до 
послуг фізичної реабілітації, медичних і соціальних установ.

Підтримка охорони здоров’я

Понад 500 осіб, які проживають поруч із ЛЗ*, взяли участь у сесіях із 
надання першої допомоги, що проводились ТЧХУ* за підтримки МКЧХ. 
Близько 140 інструкторів із надання першої допомоги покращили свої 
навички під час занять, проведених за підтримки МКЧХ.

Близько 120 людей, які постраждали внаслідок конфлікту та 
проживають поруч із ЛЗ*, отримали психологічну та психосоціальну 
підтримку.

Близько 150 вчителів, соціальних працівників, волонтерів 
(помічники громади) поблизу ЛЗ* вдосконалюють свої навички 
подолання стресу. Близько 30 спеціалістів психологічного здоров’я 
та помічників громади проходять підготовку для надання якісної 
психологічної або психосоціальної підтримки.

200 000 людей зможуть скористатися першим в Україні 
відділенням невідкладної медичної допомоги, який МКЧХ розпочав 
будувати в лікарні Бахмута, Донецька область.

40 лікарень по обидва боки ЛЗ* забезпечені хірургічними витратними 
матеріалами, концентраторами кисню, ЗІЗ*, скринінговими наметами, 
зокрема в рамках реагування МКЧХ на COVID-19.

Умови для 7 500 пацієнтів і працівників у 70 медичних закладах 
по обидва боки ЛЗ* поліпшено завдяки ремонту та передачі будівельних 
матеріалів, зокрема в рамках реагування МКЧХ на COVID-19.

66 закладів ПМСД* по обидві сторони ЛЗ* отримали медичні матеріали, 
зокрема ліки від хронічних захворювань (астма, діабет, гіпертонія, ІХС*).

53 лікарні, що приймають пацієнтів із COVID-19, по обидва боки ЛЗ* 
отримали підтримку у реагуванні на пандемію. Йдеться про передачу 
дезінфекційних наборів, хлору, резервних генераторів, резервуарів для 
води, поліпшення розподілу води та санітарних приміщень, матеріалів 
для очищення тощо.

Пункти пропуску

4 пункти пропуску по обидві сторони ЛЗ* отримали підтримку МКЧХ: 
обслуговування туалетів і контейнерів для сміття, функціонування двох 
пунктів обігріву/охолодження, один із яких був замінений через пожежі; 
буріння свердловини для технічної води; поліпшення споруд і реалізація 
заходів, пов’язаних із COVID-19,  для людей, що перетинають КПВВ*.

Близько 1 450 людей отримали медичні послуги від двох 
медсестр ТЧХУ* у медично-соціальній кімнаті ТЧХУ* на КПВВ* Чонгар у 
Херсонській області за фінансової підтримки МКЧХ.

232 000 людей отримали допомогу від МКЧХ або волонтерів 
Червоного Хреста під час перетину ЛЗ* у вигляді чаю/цукру/води.

У пунктах обігріву/охолодження по обидва боки мосту у Станиці 
Луганській волонтери Червоного Хреста допомогли  

244 000 людей зареєструватись для самоізоляції, а також 
проінформували їх про правила соціального дистанціювання. 
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Турбота про загиблих

Близько 300 000 одиниць матеріалів для судово-медичних 
експертиз і ЗІЗ* передано судово-медичним установам по обидва боки 
ЛЗ*. У 19 судово-медичних установах відремонтовано приміщення.

45 заходів, зокрема круглі столи й ексгумації, проведено за участі 
родин зниклих безвісти та відповідних органів. Чотири сім’ї отримали 
підтримку для покриття витрат на поховання.

329 судово-медичних та інших фахівців узяли участь у семінарах 
МКЧХ щодо пошуку, вилучення та ідентифікації людських останків, а 
також COVID-19. МКЧХ надав фінансову підтримку двом спеціалістам 
для участі у професійних заходах за кордоном.

34 заклади отримали плакати для судово-медичних фахівців, 
присвячені COVID-19. МКЧХ розробив і передав відповідними 
спеціалістам настанови щодо організації роботи із загиблими в умовах 
COVID-19.

Відвідування затриманих
Делегати МКЧХ відвідали  72 затриманих у 19 місцях тримання 
під вартою. 26 затриманих зареєстровано. Десять коротких усних і 
письмових повідомлень передано між затриманими та їхніми родинами.

Близько 88 000 затриманих у 119 установах перебувають у 
поліпшених умовах завдяки наборам для дезінфекції та будівельним 
матеріалам, переданим зокрема у рамках реагування МКЧХ на 
COVID-19.

Понад 50 співробітників пенітенціарних установ взяли участь у 
тренінгах із питань профілактики COVID-19 та Правил Мандели. Запущено 
платформу електронного навчання для працівників пенітенціарних установ.

40 медпрацівників пенітенціарної системи взяли участь у сесіях з 
питань охорони здоров’я. Рекомендації щодо безпечного відновлення 
сімейних візитів і найкращі практики щодо скасування обмежень, 
пов’язаних із COVID-19 у пенітенціарній системі, були передані органам 
виконання покарань.

Гуманітарне право

500 представників правоохоронних органів взяли участь у 
семінарах МКЧХ, присвячених міжнародним правилам і стандартам 
роботи поліції та МГП*.

164 прокурора, держслужбовця та співробітника Верховної 
Ради України пройшли навчання з МГП*.

Близько 895 військових на КУТ* взяли участь у сесіях з основ 
МГП*, організованих МКЧХ.

Відновлення сімейних зв’язків 
801 родина, зареєстрована в МКЧХ, все ще шукає своїх зниклих 
родичів. 88 нових справ про розшук зареєстровано, 40 справ, 
зареєстрованих у МКЧХ, закрито.

324 сім’ї зниклих безвісти отримали грошову допомогу або ваучери. 
137 сімей отримали підтримку для своїх мікроекономічних ініціатив.

170 родичів зниклих безвісти отримали психологічну підтримку.

3 навчальні заняття організовано для асоціацій сімей зниклих 
безвісти та ТЧХУ*. Чотири соціальні зустрічі для сімей підтримано. 
МКЧХ продовжив діалог із відповідними структурами по обидва боки 
ЛЗ*, щоб підтримати їхні зусилля у наданні відповідей про долю та 
місцеперебування зниклих безвісти.

Мінна небезпека

144 піротехніка пройшли навчання із різних видів протимінної 
діяльності відповідно до міжнародних стандартів. 52 члени ЗСУ* 
та Спеціальної служби транспорту взяли участь у брифінгах щодо 
гуманітарної протимінної діяльності.

Близько 18 000 людей по обидва боки ЛЗ* вдосконалили свої 
знання щодо ризиків мін/НРБ* під час сесій, зокрема проведених онлайн 
через COVID-19.

Більше 100  ранцевих обприскувачів, сім тонн гіпохлориту натрію, 
понад 100 захисних костюмів, 18 000 масок і респіраторів, 900 одиниць 
гелю для дезінфекції, 450 чобіт, 100 цифрових термометрів та інші 
необхідні предмети були надані структурам ліквідації надзвичайних 
ситуацій у рамках реагування на COVID-19 по обидва боки ЛЗ*.

Обладнання для створення навчальної кімнати для піротехніків та 
надання першої медичної допомоги було передане навчальному центру 
ДСНС* у Харківській області.

Співпраця

Близько 470 візитів до шести населених пунктів поблизу ЛЗ* на 
КУТ* здійснили три мобільні клініки ТЧХУ* за фінансової та експертної 
підтримки Австрійського Червоного Хреста та МКЧХ.

Близько 680 самотніх літніх людей, зокрема особи з інвалідністю, 
поруч із ЛЗ* отримали допомогу від 117 патронажних сестер Червоного 
Хреста за підтримки МКЧХ.

Понад 300 волонтерів Червоного Хреста взяли участь у спільних 
із МКЧХ роздачах допомоги, відновленні будинків, програмах із 
надання першої допомоги та психологічної підтримки, поглиблення 
обізнаності про ризики мін/НРБ* і безпечну поведінку.

Понад 224 000 плакатів та інших друкованих матеріалів, а 
також чотири відеоролика про COVID-19 створено ТЧХУ* за фінансової 
підтримки МКЧХ.
Близько 1 000 літрів дезінфікуючого засобу та 18 000 одиниць 
ЗІЗ* придбано за фінансової підтримки МКЧХ для роботи Червоного 
Хреста по обидва боки ЛЗ*. Придбано комп’ютерне обладнання для 
підтримки внутрішньої комунікації ТЧХУ* в умовах COVID-19.

Близько 1 450 людей звернулись на гарячу лінію  Червоного 
Хреста в  Луганську, присвячену COVID-19, яка працює за фінансової 
підтримки МКЧХ.

130 волонтерів за підтримки МКЧХ взяли участь у щорічній зустрічі 
загонів швидкого реагування ТЧХУ*, щоб поділитися своїм досвідом, 
поглибити свої знання та навички.

3 міні-гранта надав МКЧХ для підтримки дохідних/благодійних проектів 
відділень Червоного Хреста по обидва боки ЛЗ*.

51людина вразливих категорій отримала допомогу з транспортом, 
щоб возз’єднатися зі своїми родичами.

©МКЧХ 2021 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.

Понад 6 600 попереджувальних мінних знаків, 500 рулонів 
маркувальної стрічки та 2 000 дерев’яних стовпів передано відповідним 
структурам для позначення небезпечних зон по обидва боки ЛЗ*.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) 
в Україні Основні напрямки діяльності 2020 році


