Дайджест
Січень - Березень 2021
Чергування
волонтерів Загонів
швидкого реагування
(ЗШР) у новорічну ніч

Поки весь світ зустрічав новий
рік волонтери ЗШР в різних
куточках країни були поруч
і піклувалися про безпеку
громадян. ЗШР гірської
оперативно-рятувальної
служби у с.Славське брав
участь в евакуації 74 туристів,
що опинись на крісельному
підйомнику канатної дороги,
який раптово зупинився.

ТЧХУ і Мінветеранів 15 січня на зустрічі
обговорювали залучення
провели спільну
ветеранської спільноти до
проєктів ТЧХУ: проходження
зустріч щодо
тренінгів з реагування на НС,
розширення співпраці надання першої й психологічної
допомоги. Також підкреслили,
що підписаний Меморандум
про співпрацю дозволяє під
час пандемії вчасно реагувати
і надавати необхідну допомогу
ветеранам і родинам загиблих.

Підсумок діяльності
3Р Консорціуму

У рамках 3Р Консорціуму,
до складу якого входить
ТЧХУ і група міжнародних й
національних організацій, під
керівництвом ACTED з травня
2019 року реалізує сумісний
проєкт для зменшення
вразливості до ризиків
катастроф на Сході України.
Оскільки проєкт завершується,
пропонуємо ознайомитися з
його досягненнями: https://cutt.
ly/sjPMSlI.

Волонтери ТЧХУ під З метою недопущення
випадків обмороження та
час лютих морозів
переохолодження людей по
території країни працюють
підтримують людей у всій
пересувні і стаціонарні
пункти обігріву. Волонтери
пунктах обігріву
ТЧХУ забезпечують пункти
обігріву аптечками, надають
першу допомогу в пунктах,
допомагають бездомним
на вулицях, а також готують
й роздають гарячі обіди
нужденним.
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На Луганщині
пройшов тренінг з
прийомів порятунку
постраждалих на
водних об’єктах
час кризових ситуацій
ТЧХУ запустило серіюПід
корисним для кожного може
стати вміння надавати Першу
відеороликів про
Психологічну Допомогу (ППД).
першу психологічну Це особливо актуально зараз,
в умовах пандемії COVID-19, та
допомогу
пов’язаних з цим змін у житті

ТЧХУ та ТОВ
«Докрадар»
підписали
меморандум про
співпрацю

Допомога Служби
розшуку ТЧХУ

На Закарпатті
отримали вакцину від
сказу

У м.Рубіжне, Луганської області,
відбувся тренінг для близько
50 рятувальників і волонтерів
ТЧХУ з метою відпрацювання
основних прийомів порятунку
постраждалих на водних
об’єктах. Під час тренінгу
освоювали і закріплювали
навички надання першої
допомоги та методи
самопорятунку з ополонки.

багатьох людей. Для цього
команда з Психосоціальної
підтримки ТЧХУ підготувала
серію навчальних відеороликів,
які можна знайти на сайті ТЧХУ.

Збройний конфлікт на Донбасі
приніс біль та горе в численні
українські родини. Пані Галина
з Харкова вже понад 6 років
шукає єдиного сина Павла –
військовослужбовця, зниклого
під час Іловайських подій
2014 року. Поки співробітники
Служби розшуку в Харківській
області допомагають жінці
у пошуку, вона освоює
малювання - вона вже змогла
написала портрет свого сина.

25 січня ТЧХУ та ТОВ «Докрадар»
підписали меморандум про
співпрацю, згідно якого
передбачаються спільні дії
при реагуванні на НС і наданні
першої та екстреної медичної
допомоги постраждалим
особам, використовуючи
інформаційні технології та ITпрограми, зокрема програмних
продуктів ТМ «DocRadar».

28 січня Закарпатська організація
ТЧХУ отримала вакцину Verorab, яку застосовують при
лікуванні травм із підозрою
на зараження вірусом сказу.
Передача 2000 доз вакцини на
суму 22,9 млн форинтів відбулася
на Українсько-Угорському
кордоні КПП «Тиса» в рамках
угорської національної програми
з імунізації дітей Закарпаття на
2017-2021 роки.
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На Вінничині
волонтери ініціювали
акцію підтримки
медичної спільноти
“Ми поруч”

Акція “Ми поруч” реалізувалася
у рамках програми
«Психосоціальна підтримка
населення». На головній
площі міста червонохрестовці
продемонстрували жителям, як
знизити ризик інфікування на
COVID-19 та закликали вінничан
підтримати лікарів, які рятують
життя інших, ставлячи під
загрозу власне.

ТЧХУ надало
благодійну
допомогу дітям з
малозабезпечених
сімей

Червоний Хрест
України передав
медичне обладнання
для столичної лікарні

У рамках співпраці ТЧХУ і
ГО «Епіцентр дітям» було
передано 4 320 одиниць
одягу для дітей ТМ LC Waikiki на суму понад понад 1
млн. грн. Одяг доставлили
до центрального офіcу ГО
«Епіцентр дітям», де його
розсортовали й відправили
по всій мережі шкіл «Епіцентр
дітям».
ТЧХУ за підтримки Уряду
Чеської республіки передало
до інфекційного відділення
Київської міської клінічної
лікарні №18 медичне
обладнання: монітори життєвоважливих показників пацієнта,
пульсоксиметри, ларингоскопи,
електрокардіологічні кабелі,
датчики інвазивного кров’яного
тиску тощо.

Зустріч
представників
ТЧХУ, РНБО та
Уповноваженою
Президента з
волонтерської
діяльності
ТЧХУ, Маша
Єфросініна та
Інститут когнітивного
моделювання
запустили онлайнплатформу «Мені
здається»

Заступник Секретаря
РНБО, керівники ТЧХУ та
Уповноважена Президента
України з волонтерської
діяльності 1 лютого
обговорили план дій,
фінансові аспекти вакцинації
від COVID-19 та спільні дії
задля підвищення обізнаності
населення про вакцину.
3 лютого була запущена
запустили онлайн-платформа
«Мені здається», де потерпілі
від домашнього насильства
можуть розповісти свої історії
анонімно (https://itseems.com.
ua/). Онлайн-платформа – лише
перший крок просвітницької
кампанії. Організатори
планують системно
інформувати суспільство, аби
подолати проблему насильства.
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Вінницька організація
ТЧХУ передала ЗІЗ

Волонтери Червоного
Хреста України
продовжують
допомагати
населенню у пунктах
обігріву

Волонтери Вінницької області
передали захисні окуляри,
багаторазові костюми та
респіратори для медичних
працівників Вінницького
обласного клінічного центру
профілактики та боротьби зі
СНІДом й Калинівської ЦРЛ на
загальну суму понад 116 тис.
грн.
Волонтери ТЧХУ у різних
областях країни підтримували
людей під час лютих морозів.
Наприклад: на Вінничині
волонтери відкрили свій пункт
обігріву, на Київщині волонтери
забезпечували теплим одягом
самотніх людей, а на Донеччині
– готували й роздавали гарячі
обіди бездомним.

Зустріч
представників
МКЧХ, НК ТЧХУ
із заступником
керівника Офісу
Президента України

Волонтери
Бахмутської
міськрайонної
організації ТЧХУ
відкрили екомайстерню

Червоний Хрест
України провів
тренінг з першої
допомоги для
рятувальників ДСНС
України

Учасники зустрічі обговорили
перспективи, шляхи подальшого
розвитку й поглиблення відносин
між Україною та складовими
Міжнародного гуманітарного
руху. Увага приділялася
гуманітарній співпраці при
поверненні громадян України, які
перебувають у полоні і в таборах,
та подальшій їхній реабілітації на
території України.
Донецька обласна організація
ТЧХУ разом з Бахмутською
міською радою розпочали
реалізацію проєкту «Екомайстерня» у с. Кліщіївка.
За підтримки НК ТЧХУ й МКЧХ
волонтери тепер займаються
пошиттям торбинок з природніх
матеріалів для жителів. Кошти,
які отримуватимуть з продажу
торбинок, будуть йти на
вирішення соціальних проблем
селища.

Для столичних рятувальників
ТЧХУ провів тренінг з надання
першої допомоги, на якому
було відпрацьовано комплекс
заходів, спрямованих на
збереження життя та здоров’я
постраждалого. Вогнеборці
дізналися, як ефективно
допомогти людині, яка перенесла
різні травми або обмороження
кінцівок, та як провести серцеволегеневу реанімацію.
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12 лютого Червоний Хрест
ТЧХУ, МФТЧХ і ЧП
України, Міжнародна Федерація
та МКЧХ підписали
Червоного Хреста і Червоного
Півмісяця та Міжнародний
нову Угоду про
Комітет Червоного Хреста
координацію на 2021- підписали нову Угоду про
координацію на 2021-2023 роки.
2023 роки
Ми прагнемо чіткої координації
для ще більших результатів на
користь вразливого населення
в Україні.

Голова Криворізької
організації Червоного
Хреста України
Марина Матірко
допомогла маленькій
Богданці

Меморандум про
співпрацю між ТЧХУ,
Уповноваженою
Президента України
з волонтерської
діяльності та ГО
“Безпечний простір”

15-річна Богданка, яка важить
всього 9 кг, виховувалася
у тяжких умовах, де часто
була відсутня їжа, вода, тепло
та світло. Таке байдуже
ставлення рідних до доньки
змусило співробітницю
Криворізької організації ТЧХУ
звернутися про допомогу до
соціальних служб, які надали
підтримку дівчинці.
16 лютого ТЧХУ, Уповноважена
Президента з волонтерської
діяльності Наталія Пушкарьова
та ГО «Безпечний освітній
простір» підписали меморандум
про співпрацю, відповідно до
якого розватимуть молодіжні
програми та поширюватимуть
культуру волонтерства серед
молоді в Україні.

Законопроєкт
№5061 про
подальшу діяльність
Червоного Хреста
України

Участь у конференції
«Зменшимо загрози:
екологічні та
техногенні ризики на
Сході України»

У Верховній Раді
зареєстровано законопроєкт
№5061, від якого залежить
подальша діяльність ТЧХУ
щодо можливості оренди
майна через аукціони, що
значно б полегшувало
діяльність гуманітарної
організації. Наразу
законопроєкт на розгляді.
16 лютого відбулася
конференція «Зменшимо
загрози: екологічні та
техногенні ризики на Сході
України. ТЧХУ спільно з
партнерами реалізує проєкт
“Зменшення вразливості
щодо ризиків НС на Сході
України”. З цього року
проєкт працюватиме у
Дніпропетровській та
Миколаївській областях.
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ТЧХУ передало
засоби
індивідуального
захисту 10 опорним
лікарням країни

ТЧХУ за підтримки Посольства
Австралії в Україні передало ЗІЗ
для районних медичних закладів
у 5 областях. Турбота про медиків
відбувалася завдяки грантовій
Програмі Прямої Допомоги
Уряду Австралії. Всього передали
медикам 10 тисяч респіраторів,
598 багаторазових костюмів
біологічного захисту та 598
захисних окулярів закритого типу.

На Луганщині ТЧХУ
розпочало програму
соціальної та
медичної підтримки
вразливих груп
населення

ЗШР брав участь
у спільних
навчаннях разом
з співробітниками
ДСНС України та
метрополітену

Надання соціально-побутових
та медико-діагностичних
послуг населенню Луганської
області завдяки мобільній
бригаді та медичній сестрі
ТЧХУ відбуватиметься у рамках
«Програми солідарності COVID-19
на 2020–2022 рр.» за фінансової
підтримки Європейського Союзу
та організації «Людина в біді».
People In Need - PIN.
Під час навчань на станції метро
“Видубичі” були відпрацьовані
спільні дії рятувальників у
разі виникнення надзвичайної
ситуації. ЗШР НК ТЧХУ
відпрацьовував навички
транспортування постраждалих,
виконання реанімаційних заходів,
оцінки стану постраждалого,
комунікації з медпрацівниками та
рятувальниками.

На Вінниччині
відбувся тренінг
з волонтерського
менеджменту

ТЧХУ Вінницької області у
лютому провело тренінг з
волонтерського менеджменту
для 8 чоловік. Під час
зустрічі обговорювали, що
таке волонтерство, цикл
волонтерського менеджменту,
його роль і етапи реалізації
проєктів. Важливою темою
стала мотивація, підтримка
і визнання волонтерів у
організації.
Адвокати юридичної фірми

«Ілляшев та Партнери»
ТЧХУ нагородило
отримали найвищу нагороду
адвокатів юридичної від ТЧХУ – медаль «Почесна
відзнака» – за те, що вони
фірми «Ілляшев та
виграли першу в історії
Партнери» «Почесною незалежної України справу
щодо захисту емблеми
відзнакою»
Червоного Хреста. Юридичні

послуги «Ілляшев та Партнери»
надавали ТЧХУ pro bono (тобто
добровільно і безкоштовно).
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ТЧХУ надало
першочергову
допомогу
громадянкам
України з дітьми, які
були евакуйовані з
Сирії у січні 2021 р.

У відповідь на звернення
представників Офісу
Президента України ЗШР НК
ТЧХУ здійснив моніторинг
потреб та надав необхідну
допомогу громадянкам України
з дітьми, які були евакуйовані з
Сирії, на суму понад 12 тис. грн:
гігієнічні товари та продукти
харчування, планшети, теплий
дитячий одяг.
Чернігівська обласна
організація ТЧХУ допомогла
родині, яка постраждала від
пожежі. Житло згоріло повністю
і сім’я опинилася просто неба.
Волонтери і співробітники
організації надали ковдри,
подушки, постільну білизну, одяг
та продукти харчування.

Волонтери на
Чернігівщині
допомогли родині,
яка постраждала від
пожежі

ЗШР ТЧХУ чергували
на масових акціях
протесту на
підтримку активіста
Сергія Стерненка

Акції протесту на підтримку
активіста проходили у багатьох
регіонах країни, де Загони
швидкого реагування Товариства
Червоного Хреста України
проводили чергування та у
разі потреби надавали першу
допомогу постраждалим. Так,
ЗШР НК ТЧХУ біля будівлі Офісу
Президента надав допомогу 20
постраждалим.
25 лютого співробітники НК
ТЧХУ відвідали міський центр
крові і стали донорами. Своїм
прикладом вони закликають
людей долучитися до
Всеукраїнської акції від ТЧХУ,
Міністерства молоді та спорту
України за підтримки Ogilvy
Ukraine, “Перемога у нас в крові”
та здати кров для порятунку
людських життів.

Працівники НК
ТЧХУ долучилися до
чергової донорської
акції

ТЧХУ провело
освітньо-ігровий
тренінг для ГО
“Епіцентр дітям”

Волонтери Тернопільської
обласної організації ТЧХУ
провели одну з сесій
YABC (“Молодь як агенти
поведінкових змін”) для
старшокласників ГО “Епіцентр
дітям”. На зустрічі вдалося
розібратися з поняттями
«стереотип» і «упередження»,
а також з їх впливом на
відношення і поведінку до
оточуючих.
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Волонтери
Тернопільської
обласної ТЧХУ
провели YABCтренінг для
студентів

YABC (Youth as Agent of Behavioral
Change), що в перекладі «Молодь
як агенти поведінкових змін»
- програма, яка спрямована на
розвиток культури ненасильства
та миру. Волонтери
Тернопільської обласнаої
організації ТЧХУ провели одну
з сесій YABC для студентів
соціально-гуманітарного
факультету ЗУНУ.

Червоний Хрест
України продовжує
підтримувати опорні
лікарні медичним
обладнанням

Волонтери ТЧХУ у Коростені
передали медичне обладнання
для опорних лікарень: монітори
життєво-важливих показників
пацієнтів; ларингоскопи; дитячі
манжети для вимірювання
артеріального тиску; кабелі
тощо, а волонтери Лисичанської
організації - 5 кисневих
концентратора.

Стрічка розповідає історію
Співробітник ТЧХУ
юнака, який має українські
став головним героєм та курдські корені. Андрій
Сулейман народився в Сірійській
повнометражної
арабській республіці. В 2012 році,
рятуючись від війни, виїхав до
документальної
України, оселився в Лисичанську
стрічки «Цей дощ
- де у 2014 розпочалася війна. У
років Андрій став волонтером
ніколи не скінчиться» 16
ТЧХУ, а згодом - польовим
офіцером ТЧХУ.

За лютий 29
патронажних сестер
здійснили догляд та
соціально-побутове
обслуговування за
169 літніми людьми

ТЧХУ розпочало
проведення серії
тренінгів з першої
допомоги для
співробітників ДСНС
України

У 20 населених пунктах
Луганської області протягом
лютого 2021 року в рамках
проєкту «Патронажна служба»
патронажні сестри ТЧХУ
допомогли літнім людям
допомагали пережити морози:
заносили дрова, вугілля і воду
в їх домівки, розчищали сніг
у дворах. Також приносили
продукти харчування, ліки,
готували їжу і прибирали вдома..
ТЧХУ, як провідний лідер з
навчання населення навичкам
надання першої допомоги,
розпочав проведення серії
тренінгів з першої допомоги
для рятувальників Аварійнорятувального загону
спеціального призначення
ГУ ДСНС України у Донецькій
області.
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На Кіровоградщині
обговорили
розширення
співпраці у
напрямках розвитку
волонтерства

5 березня відбулася робоча
зустріч Генерального директора
НК ТЧХУ Максима Доценка із
Уповноваженою Президента
з волонтерської діяльності
Наталією Пушкарьовою та
Головою Кіровоградської
облдержадміністрації Андрієм
Назаренко. Під час зустрічі
обгорворили дії у розширені
волонтерської діяльності.

На Рівненщині ЗШР
підтримував людей
під час лютих морозів

Житомирська
організація ТЧХУ
долучилася
до створення
відеоролику про
донорський рух

Впродовж місяця волонтери
чергували на території Рівне
і допомагали людям, які
тимчасово не мають місця
проживання. ЗШР надавав
першу допомогу, транспортував
їх до найближчих пунктів
обігріву, забезпечував
одягом, ЗІЗ та їжею. Загалом
було здійснено 57 виїзда та
доставлено 42 людини.
Волонтери Житомирської
обласної організації ТЧХУ
ініціювали та допомогли
Житомирському обласному
центру крові у створенні
соціальної відеореклами про
донорство крові. Відеоролик на
мультимедійних екранах зупинок
громадського транспорту
заохочуватиме людей ставати
донорами крові.

Участь ТЧХУ у
Міжнародній
медичній
міжсекторальній
онлайн-конференції

Участь у спільних
з рятувальниками
масштабних
навчаннях

12 березня Генеральний
директор НК ТЧХУ Максим
Доценко брав участь у ІІІ
Міжнародній медичній
міжсекторальній онлайнконференції «Постковідний
синдром. Демонстрація
готовності». На конференції
було представлено інформацію
про реагування Червоного
Хреста України на COVID-19, в
тому числі і під час НС.
12 березня волонтери
ЗШР ТЧХУ брали участь у
спільних з рятувальниками
масштабних навчаннях, на
яких відпрацювували дії в
умовах можливої повені та
льодоходу. Всього були задіяні
15 підрозділів та підприємств,
що належать до єдиної
територіальної підсистеми
цивільного захисту.
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У Києві відбулась
зустріч
рятувальників з
командирами ЗШР
ТЧХУ

14 березня представники ГУ
ДСНС України та командири
ЗШР ТЧХУ з різних областей
обговорювали успішну практику
взаємодії рятувальників м.
Києва з ГО та волонтерами.
Досвід показує, що це сприяє
як організації роз’яснювальної
роботи з населенням, так і більш
ефективній допомозі громадянам
під час НС.

Червоний Хрест
України розповів
5 каналу як
користуватися
дефібриляторами

На Луганщині
інструктори
проводять сесії з
мінної небезпеки

У столичному метрополітені
встановили 52 автоматичних
дефібрилятори. Життєво
важливі апарати закупив
Центр громадського здоров’я
України. Надія Ямненко,
керівник Департаменту першої
допомоги НК ТЧХУ, розповіла 5
каналу, як правильно і безпечно
користуватися дефібрилятором.
Треновані інструктори з мінної
небезпеки Луганської обласної
організації ТЧХУ навчають
населення, як безпечно
поводитися з мінами та
іншими вибухонебезпечними
пережитками війни. Цього місяця
вони провели сесії для жителів
Лисичанська, Сєвєродонецька та
Попасна, в тому числі і для дітей
у навчальних закладах.

Експертна група
тренерів з першої
допомоги ТЧХУ
провела зустріч

Клуб активного
довголіття у смт.
Комишуваха
розпочинає свою
діяльність

Кожні 5 років Глобальний
довідковий центр МФЧХ і
ЧП вдосконалює стандарти
надання першої допомоги. У
стандартах впроваджуються
найсучасніші знання та
методики. Тому 18-20 березня
експертна група тренерів з
першої допомоги ТЧХУ провела
зустріч, на якій внесла зміни до
методики навчання навичкам
першої допомоги в Україні.
Минулого року ТЧХУ запустив
проєкт краундфайдингової
діяльності у підтримку Клубу
активного довголіття для
громади смт. Комишуваха
Попаснянського району
Луганської області. Наразі Клуб
за зібрані кошти на платформі
закупив обладнання і запустив
свою діяльність. Дякуємо всім,
хто підтримує проєкт.
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ЗШР ТЧХУ розпочав
серію тренінгів з
першої допомоги
для працівників
КП “Київський
метрополітен”

ЗШР ТЧХУ проводить серію
тренінгів для адміністрації
підрозділів воєнізованої охорони
КП «Київський метрополітен».
Отримані знання допоможуть
працівникам освоїти проведення
серцево-легеневої реанімації,
в тому числі на нових
дефібриляторах, які нещодавно
встановили у метро”.

Сімейні лікарі
отримали від
ТЧХУ флешносії з останніми
протоколами
лікування COVID-19

ЗШР НК ТЧХУ
чергували під Офісом
Президента України

ТЧХУ розпочав передачу
флеш-носіїв з останніми
протоколами лікування
COVID-19, які базуються на
рекомендаціях UNICEF, WHO,
ВООЗ та МОЗ України, сімейним
лікарям. Всього підготовлено
за підтримки Міністерства
іноземних справ Данії та
Данського Червоного Хреста
1000 флеш-накопичувачів.
20 березня Загін швидкого
реагування НК ТЧХУ чергував
під Офісом Президента України,
де відбувалася масова акція
протесту. Під час чергування
волонтери надали першу
допомогу двом постраждалим.

В Івано-Франківську
ТЧХУ передав
обладнання
медичним установам

Волонтери ТЧХУ
брали участь
у челеджі до
Всесвітнього
дня боротьби з
туберкульозом

Завдяки підтримці ТОВ
“Йоханес-Хоспіс Мюнстер”
волонтери Івано-Франківської
обласної організації ТЧХУ
передали 54 функціональні
ліжка з матрацами і 42
приліжкові тумби до ІваноФранківської обласної клінічної
лікарні. Також Центр паліативної
допомоги отримав по 5 ліжок,
матраців і тумб.
Товариство Червоного
Хреста України долучилося
до челенджу Міжнародної
Федерації Товариств
Червоного Хреста і Червоного
Півмісяця, аби разом звернути
увагу населення з різних
куточків світу до проблеми
епідемії туберкульозу.
Тематичну інформацію було
розповсюджено по каналам
організації.
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Інструктори Донецької обласної
На Донеччині
організації ТЧХУ навчили першій
проходили тренінги з допомозі співробітників ДСНС
у м.Краматорськ. Також
першої допомоги для України
схожі тренінги були проведені у
співробітників ДСНС м.Дружківка для співробітників
Служби судової охорони. На
України
регулярній основі інструктори

навчають місцевих жителів,
проводячи безкоштовні майстеркласи онлайн та офлайн.

По всій країні
волонтери
ТЧХУ провели
тематичні заходи
до Всесвітнього
дня боротьби з
туберкульозом

Волонтери
підтримують
бездомних

До Всесвітнього дня боротьби
з туберкульозом волонтери
провели тематичні заходи:
розповсюджували інформаційні
листівки, проводили освітні
сесії, організували акції,
флеш-моби тощо. Також ТЧХУ
продовжує надавати медичний,
психологічний та соціальний
супровід пацієнтів, які лікуються
від туберкульозу.
Волонтери Рівненської та
Одеської обласних організацій
ТЧХУ близько 250 бездомним
людям гігієнічні набори. Акції
відбуваються в рамках проєкту
«Надання продовольчої та
гігієнічної допомоги, пов’язаної
з COVID-19 вразливим верствам
населення», що реалізується в
Україні за підтримки МФТЧХ і ЧП.

Психосоціальна
підтримка на
Донеччині

У м. Мар‘їнка, що на Донеччині,
волонтери регулярно
влаштовують заходи з
психосоціальної підтримки для
населеня. «Я була самотньою.
Часом думала, що не живу,
поки не стала приходити на
ваші зустрічі, – розповідає
одна з учасниць заходів. – Я
дуже вдячна вам за те тепло,
підтримку та атмосферу, яку ви
надаєте!»
Компанія з прокату та лізингу

AVIS Ukraine надала автомобілів Avis Україна
приєдналась до лав Друзів
фургон Червоному
Червоного Хреста України,
Хресту України для
аби разом долати наслідки
підтримувати медиків,
допомоги у боротьбі з НС,
які продовжують боротися з
COVID-19. Компанія надала
пандемією

ТЧХУ білий фургон Renault Dokker у користування на 2 роки,
з можливістю продовженням
його експлуатації.
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