
80 000
осіб, які проживають у найбільш уразливих населених пунктах, а 
також центрах для ВПО, отримали понад 222 000 гігієнічних 
наборів.

80 000
осіб, які проживають у найбільш уразливих населених пунктах, а 
також центрах для ВПО, отримали понад 222 000 продуктових 
наборів.

понад 

тонн гуманітарної допомоги, зокрема 135 тонн лікарських засобів, було 
передано 154 вантажівками людям, що перебувають у зоні конфлікту.

2 500понад 

13 000
домогосподарств отримали набори насіння овочевих культур 
для розвитку сільського господарства.

понад 

52
теплиці надано 26 домогосподарствам у чотирьох населених 
пунктах, розташованих поблизу лінії зіткнення, з метою 
вирощування овочів для власних потреб та на продаж.

понад 14 000
осіб у 67 населених пунктах отримали щомісячну грошову 
допомогу для забезпечення власних базових потреб.

23 000
осіб, які проживають у 43 населених пунктах по обидва боки від 
лінії зіткнення, отримали допомогу з ремонтом пошкоджених 
будівель, а також будівельні та покрівельні матеріали, 
зокрема руберойд, пісок, цемент, покрівельні листи, ПВХ вікна, 
деревину тощо.

понад 

575 000
споживачів отримали чистішу питну воду завдяки наданню  
підприємствам «Вода Донбасу» та «Попаснянський 
водоканал» 430 тонн хімреагентів для обробки води, таких 
як сульфат алюмінію, хлор, активоване вугілля, гіпохлорит натрію, 
вапно та інші хімічні реагенти.

21
медичний заклад, що обслуговує понад 3 300 осіб, отримав 
покрівельні та будівельні матеріали, ПВХ вікна тощо.

лікарень і центрів первинної медико-санітарної допомоги 
отримали різноманітні медичні витратні матеріали, протиправцеві 
сироватки, імуноглобулін та препарати первинної медико-санітарної 
допомоги для лікування хронічних захворювань.

111

Î
37 000

зразків крові можна протестувати на наявність ВІЛ/гепатиту/ 
сифілісу завдяки тестовим системам, отриманим станціями 
переливання крові від МКЧХ.

понад 

понад 

3 000
осіб отримали допомогу у вигляді різноманітних допоміжних 
засобів для пересування, зокрема візків і милиць, наданих 
соціальним закладам на сході України.

56
поранених цивільних осіб отримали одноразову грошову 
допомогу для оплати лікування.

271
особа, що проживає безпосередньо біля лінії зіткнення, отримала 
психологічну підтримку.

28
сімей зниклих безвісти осіб отримали базову психологічну 
підтримку.

187
соціальних і медичних працівників/вчителів/волонтерів 
ТЧХУ під час 39 групових сесій дізналися, як допомогти людям, які 
потребують психологічної допомоги. 

понад 50 000
картриджів і флаконів з інсуліном надано закладам охорони 
здоров’я, завдяки чому понад 15 000 пацієнтів мають доступ до 
життєво необхідного лікування.

понад 17 000
осіб, які розселені у 54 державних закладах, отримали від МКЧХ 
допомогу у вигляді засобів особистої гігієни.

понад 530
тонн корму для тварин було надано 4 200 особам для утримання 
домашньої птиці чи худоби в зимовий період.

понад 7 300

понад 50 000

кубічних метрів дров і 970 тонн вугілля надано 900 
домогосподарствам і 9 900 особам, які проживають у соціальних 
закладах.

осіб скористалися «зонами комфорту», встановленими на 
пропускному пункті в Станиці Луганській.

Відновлення житла і водопостачання

Підтримка охорони здоров’я

Економічна безпека

Логістика

2 700
учнів і вчителів у 17 школах/дитсадках отримали допомогу у 
вигляді покрівельних і будівельних матеріалів, систем опалення 
та/або віконну плівку проти осколків або мішків з піском для 
захисту вікон.

понад 

288 000
літрів питної води було доставлено до різних населених пунктів 
по обидва боки від лінії зіткнення у зв’язку з перебоями 
водопостачання.

понад 

42
біотуалети та вуличні туалети, раніше встановлені МКЧХ на 
пропускних пунктах в Мар’їнці, Березовому та Станиці Луганській, 
було очищено та обслуговано.

Криза в Україні, 
січень-червень 2017 р.

Основні напрямки діяльностіМіжнародний Комітет 
Червоного Хреста (МКЧХ)
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© МКЧХ 2017. Використані в цьому документі межі, назви і позначення не означають будь-якого офіційного визнання або висловлення політичної точки зору МКЧХ і не ставлять під сумнів суверенітет над зазначеними територіями.

Скорочення: ВПО — внутрішньо переміщена особа, МГП — міжнародне гуманітарне право, ЗСУ — 
Збройні сили України, ТЧХУ — Товариство Червоного Хреста України, ПМСД — первинна 
медико-санітарна допомога, ВІЛ — вірус імунодефіциту людини, ЦВС — цивільно-військове 
співробітництво, ПВХ — полівінілхлорид, БСМЕ — Бюро судово-медичної експертизи.
«Зони комфорту» — об’єкти, встановлені МКЧХ на пропускних пунктах, де люди можуть відпочити 
під час очікування в черзі.



252

9

службовці ЗСУ взяли 
участь у семи семінарах, 
присвячених застосуванню 
норм МГП під час бойових 
дій.

114
офіцерів ЦВС 
ознайомилися з роллю та 
діяльністю МКЧХ під час 
п’яти навчальних 
семінарів.

80 000
карток з МГП та 50 
пакетів матеріалів із 
питань МГП передано 
ЗСУ.

403

17
місць утримання під 
вартою отримали 
матеріальну допомогу.

645
справ про зникнення 
осіб, зареєстрованих у 
МКЧХ з початку збройного 
конфлікту, залишаються 
нерозкритими.

4
сім’ї отримали 
транспортну допомогу 
для возз’єднання з 
членами своїх сімей, з 
якими були розлучені 
внаслідок конфлікту.

162
усних і письмових 
повідомлення передано 
МКЧХ між затриманими та 
членами їхніх сімей.

106
запитів про розшук 
зниклих безвісти осіб 
отримано. 

моргів по обидва боки від 
лінії зіткнення отримали 
допомогу у вигляді 
спеціального обладнання, 
інформаційної техніки, 
цифрової апаратури та 
холодильників, а також 
підтримку інфраструктури.

110
експертів взяли участь у 
чотирьох семінарах із 
судово-медичної 
експертизи з питань 
пошуку, ексгумації, 
ідентифікації тіл і пошуку 
зниклих осіб. 

Забезпечення дотримання норм МГП

Відвідування затриманих Відновлення сімейних зв’язків

Турбота про загиблих

Співпраця з ТЧХУ

1 575

8 50027

Мінна небезпека

попереджувальних 
знаків та 15 км 
маркувальної стрічки 
передано відповідним 
відомствам.

14 700
інформаційних буклетів 
і постерів про мінну 
небезпеку роздано.

осіб, серед них 5 843 
дітей, що проживають у 61 
населеному пункті уздовж 
лінії зіткнення, а також 
працівників ключових 
об’єктів взяли участь у 178 
навчальних заходах з 
питань мінної небезпеки.

інформаційних 
білбордів про мінну 
небезпеку та нерозір- 
вані боєприпаси, 
зокрема п’ять на тему 
«Правила поведінки під 
час обстрілу», встанов- 
лено на різних пропускних 
пунктах.

IHL

У Національному 
університеті оборони 
України за підтримки МКЧХ 
було відкрито центр із 
вивчення МГП.

офіцерів силових 
структур в рамках шести 
тренінгів пройшли 
навчання з міжнародних 
норм і стандартів охорони 
правопорядку.

127

49

13 000
затриманих отримали 
матеріальну допомогу 
(пральні машини, гігієнічні 
серветки, кухонний посуд, 
миючі засоби тощо).

візитів до 28  місць 
утримання під вартою 
здійснено делегатами 
МКЧХ.

затриманих (з них 114 
вперше зареєстровані у 
2017 р.) відвідано 
делегатами МКЧХ.

635
мішків для тіл та інших 
засобів індивідуального 
захисту надано моргам і 
бюро СМЕ.

20
наборів для розтину та 
17 візків надано 
моргам/бюро СМЕ.

понад

74
працівники та 
волонтери ТЧХУ за 
підтримки МКЧХ 
покращили свої навички 
надання першої медичної 
допомоги під час тренінгів 
для інструкторів.

100
рятувальників 
покращили свої навички 
надання першої медичної 
допомоги під час тренін- 
гів із надання першої 
медичної допомоги, 
проведених за фінансової 
підтримки МКЧХ.

147
осіб, що проживають 
вздовж лінії зіткнення в 
Луганській області, 
відвідали 10 тренінгів із 
надання першої 
медичної допомоги, 
проведених за фінансової 
підтримки МКЧХ.

1 700
виробів медичного 
призначення (бинти, 
пластирі, хлорид натрію 
тощо) було закуплено ТЧХУ 
за підтримки МКЧХ для 
бригад швидкого 
реагування у Донецькій, 
Луганській, Херсонській та 
Дніпропетровській 
областях.

понад

172 000
осіб на пропускних 
пунктах в Станиці 
Луганській отримали 
допомогу волонтерів ТЧХУ 
за підтримки МКЧХ.

понад

понад
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Скорочення: ВПО — внутрішньо переміщена особа, МГП — міжнародне гуманітарне право, ЗСУ — 
Збройні сили України, ТЧХУ — Товариство Червоного Хреста України, ПМСД — первинна 
медико-санітарна допомога, ВІЛ — вірус імунодефіциту людини, ЦВС — цивільно-військове 
співробітництво, ПВХ — полівінілхлорид, БСМЕ — Бюро судово-медичної експертизи.
«Зони комфорту» — об’єкти, встановлені МКЧХ на пропускних пунктах, де люди можуть відпочити 
під час очікування в черзі.

Криза в Україні, 
січень-червень 2017 р.

Основні напрямки діяльностіМіжнародний Комітет 
Червоного Хреста (МКЧХ)

© МКЧХ 2017. Використані в цьому документі межі, назви і позначення не означають будь-якого офіційного визнання або висловлення політичної точки зору МКЧХ і не ставлять під сумнів суверенітет над зазначеними територіями.


