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Рятувальники на сході України отримали масштабну поставку знезаражувального 

обладнання від ЄС та ПРООН 

Нове обладнання допоможе знизити ризики, на які наражаються рятувальні підрозділи 
під час операцій в умовах пандемії, а також операцій, пов’язаних із викидом 
небезпечних речовин 

Маріуполь, 24 лютого 2021 р. — Європейський Союз спільно з Програмою розвитку Організації 
Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні здійснили масштабну поставку знезаражувального обладнання 
для рятувальних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Донецькій, 
Луганський та Запорізькій областях. 

Відтепер рятувальні підрозділи зможуть використовувати нове обладнання – спеціально обладнані 
душові кабіни – для проведення знезаражувальних заходів для власних співробітників, що були 
залучені до операцій в умовах пандемії. Окрім того, обладнання стане у нагоді при проведенні 
оперативного знезараження після викиду хімічних та біологічних речовин, аби захистити 
рятувальників від їх небезпечного впливу. 

Керівник компоненту з громадської безпеки та соціальної згуртованості Програми ООН із 
відновлення та розбудови миру Рустам Пулатов зазначив, що небезпека, на яку постійно 
наражаються рятувальники на сході України під час пандемії COVID-19, значно зросла. 

«Ми вкотре висловлюємо нашу вдячність за роботу, яку самовіддано виконують підрозділи ДСНС на 
сході України. Технічне обладнання, поставку якого ми здійснюємо спільно з нашими європейськими 
партнерами, допоможе зменшити вплив ризиків, долати які рятувальникам доводиться чи не щодня, 
та зробити їхню роботу безпечнішою», — сказав пан Пулатов. 

Михайло Пшик, Начальник Головного управління ДСНС України у Луганській області, прокоментував 
необхідність та доцільність цього знезаражувального обладнання. 

«Ми дякуємо нашим партнерам із Програми ООН із відновлення та розбудови миру за здійснення 
системних поставок обладнання, зокрема знезаражувальних душових кабін для персоналу ДСНС у 
Луганській області», – додав пан Пшик.  

«Таке обладнання дійсно на часі, адже допоки триває пандемія COVID-19, ми потребуємо 
додаткового захисту, аби убезпечити наших співробітників». 

Система обладнання, закуплена ПРООН у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру 
за кошти Європейського Союзу, дуже мобільна, що дозволяє оперативно перевезти її до будь-якої 
локації, де її необхідно використати. Загальна вартість обладнання склала 79 214 доларів США 
(понад 2 млн грн). 

Нагадаємо, що у грудні ПРООН спільно з ЄС здійснили поставку дезінфікуючого обладнання для 
підрозділів ДСНС у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.   

Для довідки 

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма 
розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН із питань гендерної рівності та 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. 
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