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ПРЕС-РЕЛІЗ 

Від народу Японії: сучасне медичне обладнання для 
лікарень в Україні 
Церемонія передачі відзначає п’яту річницю надання гуманітарної допомоги в 
межах партнерства між Міністерством оборони, урядом Японії та ЮНОПС в 
Україні; Посол Японії оголосив про новий проект на 2021 рік 

Ірпінь (Україна), 25 лютого 2021 р. - Більше 18.000 пацієнтів щорічно користуватимуться діагностичним 

обладнанням, яке сьогодні його Високоповажність посол Японії Такаші Кураї передав заступнику 

міністра оборони України Анатолію Петренку під час церемонії у Військово-медичному клінічному центрі 

в Ірпіні. Цифровий рентген передано в межах проекту «Невідкладна допомога для системи охорони 

здоров’я України», що реалізується ЮНОПС за фінансової підтримки народу Японії в розмірі 1 736 545 

доларів США. 

 

Дякуючи уряду Японії та ЮНОПС за співпрацю, заступник міністра, пан Петренко, зазначив свою 

вдячність медичному персоналу за «велику роботу з реабілітації та за перебування на передовій 

боротьби з COVID-19». 

 

Його Високоповажність посол Японії в Україні Такаші Кураї наголосив на постійній підтримці Японією 

України в її «зусиллях щодо подальшої демократизації та економічних реформ після незалежності. З 

2014 року Японія виділила Україні близько 1,88 мільярда доларів грантів та позик». Посол додав, що 

цього року Японія профінансує додатковий проект з ЮНОПС на 1,75 млн. доларів США для надання 

медичної допомоги Міністерству оборони. «Це збільшить загальний обсяг цього виду підтримки майже 

до 6,5 млн. дол. США з 2014 року». 

 
Протягом проекту 2020 року ЮНОПС також закупило обладнання для Військово-медичного клінічного 

центру в Харкові (один хірургічний мікроскоп та електрохірургічну систему для лапароскопії) та 

Військово-медичного клінічного центру у Львові (рентген-систему, одну стаціонарну цифрову 

рентгенівську систему для двох робочих приміщень та одну електрохірургічну систему для 

лапароскопії). Для усіх медичних працівників, які користуються обладнанням, було проведене навчання. 

 

«Для ЮНОПС це честь бути частиною цих спільних зусиль. Всі ми знаємо, що сучасне медичне 

обладнання є життєво важливим для системи охорони здоров’я будь-якої країни, особливо для 

основних медичних служб під час пандемії. ЮНОПС буде продовжувати підтримувати найвищі 

міжнародні стандарти в галузі управління проектами та закупівель, щоб забезпечити лікарні України 

найкращим можливим обладнанням», - сказала Ірина Саакян Веттер, директорка ЮНОПС Україна. 

 

Військово-медичний клінічний центр в Ірпіні був створений в 2014 році і проводить близько 18 000 

рентгенологічних діагностик щороку. Передана цифрова рентгенівська система підвищить не тільки 

кіллькість пацієнтів, яких можна діагностувати, але і якість знімків. 
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Попередні проекти, реалізовані ЮНОПС за підтримки народу Японії з 2016 року, забезпечували 

Міністерство оборони України, а також Державну прикордонну службу України модернізованим 

медичним обладнанням, Національну поліцію України обладнанням радіозв'язку, Державну службу з 

надзвичайних ситуацій обладнанням для розмінування, а водопровідну компанію, яка знаходиться в 

районах, що постраждали від конфлікту, комунальними транспортними засобами та засобами 

індивідуального захисту.  

 

 

 

Про ЮНОПС 

Місія ЮНОПС полягає в тому, щоб допомагати людям створювати кращі умови життя, а державам — 

досягати миру та сталого розвитку. Бачення організації - це світ, де люди живуть повноцінним життям, 

забезпеченим відповідною, сталою інфраструктурою, ефективним й прозорим використанням 

громадських ресурсів в закупівлях та проектному менеджменті. 

 

На запит уряду України у 2017 році було відкрито офіс ЮНОПС в Україні, який надає широкий спектр 

послуг для уряду та народу України. Офіс наразі реалізує проектів на загальну суму понад 65 млн. дол. 

США у таких сферах як верховенство права, відбудова після криз, належне врядування, управління 

кадрами та публічні закупівлі. Проекти фінансуються Європейським Союзом, урядом України, УВКБ 

ООН, урядом Японії, урядом Канади тощо.  

 

Контакти для ЗМІ: 

Євген Зеленко, менеджер із комунікації, ЮНОПС Україна, тел. +380 95 276 1406  

e-mail: yevgeniyz@unops.org  
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