BESOIN D’AIDE HUMANITAIRE EN UKRAINE
Échanges Lorraine Ukraine (www.elukraine.org/ ) et
la Fondation Global Ukraine (www.global-ukraine.org )
UKR
FR
Існує потреба у засобах першої необхідності,
Il y a besoin de l'essentiel,
а саме:
à savoir :
матраци – 20 000 шт.;
ковдри – 30 000 шт.;
ліжка розкладні – 10 000 шт.;
намети для розміщення населення – 8000
шт.;
посуд – 45 000 комплектів;
портативні зарядні пристрої (повербанки) на
10000 mAh – 10 000 шт.
комплект постільної білизни – 20 000 шт.;
гігієнічні набори – 20 000 шт.;
вода бутильована (1,5 л) – 60 000 бут.;
сухий пайок на добу – 20 000 шт;
лікарські засоби та вироби медичного
призначення, перев'язувальні матеріали
(вата, бинти, марлі (100 000 од.)), ліки
відповідно до Переліку основних критично
важливих лікарських засобів, необхідних для
забезпечення потреб населення при
надзвичайних ситуаціях (для 50 000 осіб),
памперси для дітей віком від 3 до 18 років
(20 000 уп.) тощо;
продукти тривалого зберігання (консерви,
крупи, сушені овочі та фрукти тощо;
гігієнічні засоби (зубна щітка та паста, мило,
рушник, туалетний папір, сухі хустки, носові
хустки, вологі серветки, засоби особистої
гігієни (для жінок) (з розрахунку на 20 000
осіб);
одяг різного віку: комплект нижнього
білизни, шкарпетки бавовняні та вовняні,
штани, сорочка або кофта, плащ-дощовик,
в'язана шапочка, рукавички, шарф, взуття
тощо (в розрахунку на 50 000 чоловік);
забезпечення ношами 2 000 шт;
забезпечення сухими пайками (100 000 шт)
та продуктами харчування (в асортименті);
баки для питної води на 50 літрів 1000 шт;
засоби індивідуальної гігієни 25 000 шт.
самохідні автоцистерни для забезпечення
питною водою (підвезення)від 6 м3 (50 од.);
дизель генератори потужністю від 30 до 60
квт. (1000 од.);
паливо для забезпечення дизель генераторів
(150 000 тонн);
трансформаторні підстанції (200 од.);

matelas - 20 000 pièces;
couvertures - 30 000 pièces;
lits pliants - 10 000 pièces;
tentes pour l'hébergement de la population 8000 pièces;
ustensiles cuisine - 45 000 ensembles ;
chargeurs portables (powerbanks) à 10 000
mAh - 10 000 pcs.
draps, literie - 20 000 pièces;
kits hygiéniques - 20 000 pièces;
eau en bouteille (1,5 litre) - 60 000 bouteilles ;
sachets alimentation sèche pour une journée
(dry rations per day) 20 000 pièces;
médicaments et dispositifs médicaux,
pansements (ouate, pansements, gaze - 100 000
unités)), médicaments selon la liste des
médicaments critiques de base nécessaires pour
répondre aux besoins de la population en
situation d'urgence (pour 50 000 personnes),
couches pour enfants de 3 à 18 (20 000 unités),
etc. ;
produits à long DLC (conserves, céréales, fruits
et légumes secs, etc. ;
produits d'hygiène (brosse à dents et dentifrice,
savon, serviette, papier toilette, mouchoirs secs,
mouchoirs, lingettes humides, produits
d'hygiène personnelle (pour les femmes) (pour
20 000 personnes));
vêtements d'âges différents : ensemble de sousvêtements, chaussettes en coton et laine,
pantalon, chemise ou veste, imperméable,
bonnet tricoté, gants, écharpe, chaussures, etc.
(pour 50 000 personnes) ;
brancards 2 000 pièces ;
fourniture de rations sèches (100 000 pièces) et
de vivres (en assortiment) ;
réservoirs d'eau potable pour 50 litres de 1000
pièces;
produits d'hygiène personnelle 25 000 pcs.
citernes automotrices pour l'approvisionnement
en eau potable (transport) à partir de 6 m3 (50
unités);
générateurs diesel d'une capacité de 30 à 60 kW.
(1000 unités);
carburant pour générateurs diesel (150 000
tonnes);
postes de transformation (200 unités);

