
Відновлення житла та водопостачання

Економічна безпека
650 000

Підтримка охорони здоров’я   

82

3462 355

медичні заклади на 
непідконтрольній уряду 
території отримали 
медикаменти.

лікаря удосконалили свої 
навички роботи з 
пораненнями завдяки 
семінару з 
військово-польовій хірургії. 

шприців та флаконів інсуліну 
було передано пацієнтам, що 
мешкають в Донецькій і 
Луганській областях.

130 000 2,1 млн.

3213

людей отримали будівельні 
матеріали для ремонту 
житла.

для такої кількості людей 
ситуація з водопостачанням 
покращилась, після надання 
допомоги МКЧХ 
водоканалам та компаніям 
електропостачання.

школи та дитячих садка, які 
відвідують 7 500 людей, 
отримали покрівельні та інші 
будівельні матеріали.

медичних закладів, 
розрахованих на 2 500 
пацієнтів, було 
відремонтовано.

продуктових наборів 
роздано для 355 335 людей.

гігієнічних наборів та інших 
предметів домашнього 
побуту роздано для 370 944 
людей.

ув'язнених на НПУТ 
отримали продукти 
харчування та засоби 
особистої гігієни.

осіб отримали грошову 
допомогу, у том числі 
ремонтні бригади, що 
відновлювали подшкоджені 
внаслідок конфлікту будівлі.
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35
лікаря удосконалили свої 
навички роботи в 
надзвичайних стиуаціях 
завдяки 2 курсам по 
невідкладній медичній 
допомозі, проведених МКЧХ.

12 000більше13 000більше

660 000більше

soap

2 500 Опалення

Сільське
господарство більше15 000

жителів Лисичанська, 
Рубіжного та Сєвєродонецька 
щоденно отримували хліб у 
першій половині 2015 року.

6 селищ на лінії зіткнення 
отримали брикети для 
опалення.

розробляється 
довгострокова програма 
підтримки виробництва 
продуктів харчування.

людей, що перебувають у 80 
соціальних установах, 
отримали продуктові та 
гігієнічні набори.

де лікують поранених і хворих, 
отримала матеріальну 
підтримку.

141
медична
установа

В Україні МКЧХ допомагає людям, що 
постраждали через збройний конфлікт на 

сході країни.

 

Огляд діяльності МКЧХ
Українська криза 2015

Джерело даних: МКЧХ

НПУТ 
Донецької області

38%

33%

28%

2,1 млн.
Загалом 

НПУТ 
Луганскої області

ПУТ

ПУТ - Підконтрольні уряду території
НПУТ - Непідконтрольні уряду териториї 

Допомогу отримали



Відвідування
затриманих 

Відновлення
сімейних зв’язків

KYI1600223 Джерело даних: МКЧХ

424

87

316
сім’ї зареєстрували запити 
про пошук своїх близьких.

107
послань Червоного Хреста 
доставлено отримувачам.

усних повідомлень 
передано через МКЧХ.

послань Червоного Хреста 
зібрано.35

місць 
утримання 
під вартою 
було відвідано
співробітниками
МКЧХ

408 Офіцерів і 
військовослужбовців 
пройшли начання в 
області міжнародного 
гуманітарного права, 
мандата МКЧХ і його 
діяльності

Збройні сили 
та силові структури   Співпраця з ТЧХУ

Турбота про гідність
загиблих 

618
осіб, затриманих 
у зв’язку з конфліктом
відвідали наші
співробітники 

Мінна небезпека
8 000 25

115446

попереджувальних знаків і 
200 рулонів маркувальної 
стрічки було виготовлено та 
передано Службам з 
надзвичайних ситуацій та 
військовим.

туалетів було встановлено 
на контрольно-пропускному 
пункті «Березове».

мешканців прифронтових 
населених пунктів взяли 
участь у ТМН та 158 тренерів 
ТМН пройшли навчання.

тренінгів з мінної 
небезпеки (ТМН) 
організовано разом з 
Товариством Червоного Хреста 
України.

60більше17

2

експертів і волонтерів 
пройшли навчання на 
семінарах із судово-медичної 
ідентифікації загиблих та 
роботі з останками. 

судово-медичних бюро і 
ДНК лабораторій по обидві 
сторони лінії фронту 
отримали матеріальну 
допомогу, спеціалізовані 
набори і обладнання.

круглих столи щодо роботи 
із залишками загиблих та 
ідентифікації тіл пройшли в 
Києві і Донецьку.

мішків для тіл загиблих 
було передано командам зі 
збору тіл загиблих і 
судово-медичним експертам.

3 770 більше

Більше 340 співробітників (більш ніж 270 місцевих та 
75 делегатів) працюють в офісах, що розташовані в 
Києві, Донецьку, Луганську, Маріуполі, Слов’янську, 

Сєвєродонецьку і Одесі. Бюджет МКЧХ в Україні на 
2016 рік становить близько 65 млн. доларів США
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123

6035

волонтера Товариства 
Червоного Хреста України 
(ТЧХУ) взяли участь в 3-х 
зустрічах і навчаннях 
загонів швидкого реагування 
(ЗШР).

співробітників і волонтерів 
ТЧХУ взяли участь в 3-х 
семінарах зі 
співробітництва, 
організованих МКЧХ.

співробітників відділень 
Червоного Хреста Донецької і 
Луганської областей взяли 
участь в 2-х семінарах з 
Концепції забезпечення більш 
безпечного доступу.

48
волонтерів ТЧХУ/членів ЗШР 
пройшли підготовку в рамках 
3-х тренінгових сесій із 
надання першої допомоги, за 
підтримки МКЧХ.
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