
 
 

Постраждалі від війни громади в Україні отримали нові автомобілі швидкої 
допомоги  

Програма розвитку ООН, за підтримки Канади, передала вісім машин швидкої допомоги 
громадам, що потерпають від наслідків воєнних дій на сході та півдні України 

Київ, 25 липня 2022 р. – Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 
що працюють в безпосередній близькості від зони воєнних дій в Україні, отримали по два 
автомобілі швидкої допомоги на громаду, що допоможе їм реагувати на зростання 
кількості постраждалих. Завдяки транспорту, що допомагає рятувати життя, лікарі в 
Одесі, Сумах, Харкові та Чернігові зможуть надавати екстрену медичну допомогу та 
евакуювати поранених. 

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні за фінансування 
Уряду Канади доставила автомобілі швидкої допомоги в межах Програми ООН із 
відновлення та розбудови миру. 

За п’ять місяців війни медична інфраструктура в Україні зазнала значних руйнувань. 
Виконувачка обов’язків Постійної представниці ПРООН в Україні Манал 
Фоуані зазначила, що внаслідок цього значно знизилась здатність реагувати на 
зростаючі потреби в екстреній медичній допомозі. «Оперативне надання ефективних 
амбулаторних медичних послуг є критично важливим для рятувальних операцій під час 
війни. Програма розвитку ООН та наші партнери співпрацюють із Урядом України, аби 
підтримати українських лікарів, парамедиків і рятувальників усіма можливими 
способами», – сказала вона. 

Автомобілі мають відповідний рівень захисту та спеціальне медичне обладнання, яке 
може допомогти врятувати життя у важкодоступних районах. Кожна машина швидкої 
допомоги здатна евакуювати до чотирьох пацієнтів одночасно й оснащена всім 
необхідним для надання невідкладної допомоги, включаючи пристрій для перенесення 
сидячого пацієнта, аспіратор, пульсоксиметр, дефібрилятор-монітор з 
кардіостимулятором, електрокардіограф, вакуумний матрац, ноші, довгу дошку для 
спини, вакуумний бандаж, пристрій для іммобілізації шийного відділу хребта тощо. 

У межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру ПРООН за підтримки Уряду 
Канади та інших партнерів докладає всіх зусиль, аби працівники медичної сфери в 
Україні мали в своєму розпорядженні необхідні медичне обладнання та інструменти для 
продовження виконання їхньої життєво важливої роботи. Серед інших спільних ініціатив 
– передача операційного столу до Чернігівської центральної районної лікарні, а також 
проведення серії медичних навчань для спеціалістів та волонтерів Центрів соціальних 
служб, що надають допомогу тимчасово переміщеним сім’ям із Донецької, Луганської, 
Сумської, Харківської та Київської областей. 

Для довідки 

Програму ООН із відновлення та розбудови миру (UN RPP) реалізують чотири агентства 
ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та 
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розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення 
(UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО). 

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), 
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Данії, 
Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії. 

Для запитів ЗМІ 

Юлія Самусь, керівниця відділу комунікацій, ПРООН в Україні, Yuliia.Samus@undp.org 
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