


• Гуманітарні 
вантажі

• Логістичні  
послуги

• Фінансова 
підтримка

• Місцеві громади, які 
постраждали внаслідок 
бойових дій або окупації

• Евакуйовані з гарячих  
точок України мешканці

• Люди з інвалідністю, які 
потребують допомоги

ПАРТНЕРИ  
ТА  

ДОНОРИ

ДОПОМОГА

• 1 000 волонтерів 
(працівники компанії)

• 8 гуманітарних хабів

• Логістика

• IT платформа обліку

• Фінансовий та  
юридичний супровід

АСТАРТА-
КИЇВ

Common Help UA — гуманітарний проєкт, створений благодійним фондом «Повір у себе» та агропромхолдингом 
«Астарта-Київ» з початку повномасштабної російської військової агресії в Україні. Учасники проєкту об’єднали 
усі можливості, ресурси та зв’язки, щоб допомогти відновити повноцінне життя українців.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
ПРОЗОРІСТЬ

ПАРТНЕРСТВО
ПІДЗВІТНІСТЬ

Про проєкт



www.commonhelpua.org.ua

Як ми працюємо

1. Митне оформлення, 
транспортне  
експедирування  
вантажів

1. Приймання, огляд, 
перевірка пломб 
та супровідних 
документів

2. Вивантаження, 
розміщення  
на складі, 
автоматизований 
облік з 
використанням  
системи зчитування  
штрих-кодів

3. Сортування, 
пакування  
та відвантаження для  
хабів згідно заявок

1. Прийом, 
опрацювання  
заявок на допомогу 

2. Приймання,  
автоматизований 
облік вантажів від 
центральних складів

3. Формування 
партій для кінцевих 
отримувачів. 
Оформлення 
документів

4. Доставка 
отримувачам

1. Контроль та супровід  
доставки і отримання

2. Фото і відео фіксація

3. Документарне 
оформлення

1. Докладний звіт 
із фото-, відео 
матеріалами  
та актами виконаних 
робіт для кожного 
партнера

2. Публікація звітності  
на сайті проєкту  
www.commonhelpua.
org.ua/report-ua 

ФІНАНСОВА ДОПОМОГА

ЦЕНТРАЛЬНІ 
СКЛАДИ

РЕГІОНАЛЬНІ  
ХАБИ

ПЕРЕДАЧА МІСЦЕВИМ 
ГРОМАДАМ, ЕВАКУЙОВАНИМ, 

ЛЮДЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ

ПУБЛІЧНА  
ЗВІТНІСТЬ

ГУМАНІТАРНІ ВАНТАЖІ

Термін доставки  4–14 днів на відстань до 1 300 км

http://www.commonhelpua.org.ua
http://www.commonhelpua.org.ua/report-ua
http://www.commonhelpua.org.ua/report-ua
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КИЇВ

Вінниця

Одеса

Полтава

Хмельницький

Області доставки гуманітарної 
допомоги в рамках проєкту

Центральні склади проєкту

Регіональні хаби проєкту

ПОЛЬЩА

США

КАНАДА

ДАНІЯ

ГРУЗІЯ

ШВЕЦІЯПОРТУГАЛІЯ

Географія доставки  
гуманітарної допомоги

Львів

Тернопіль

Житомир

Чернігів

Суми

Харків

Луганськ

Дніпро

Миколаїв

http://www.commonhelpua.org.ua
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Передано 
гуманітарної допомоги 
(продукти харчування, 
медикаменти, засоби 
особистої гігієни, одяг)  
— 6 918 тонн

• Астарта-Київ, передано 590 тонн 
гуманітарної допомоги

• Посольство Швейцарії в Україні, передано 
5 100 тонн гуманітарної допомоги

• Ukrainian Refugees UAPT, передано  
102 тонн гуманітарної допомоги

• СпівДія, передано 1 006 тонн гуманітарної 
допомоги

• Укрпошта, передано 38 тонн гуманітарної 
допомоги

• Федерація роботодавців України, передано 
42 тонн гуманітарної м допомоги

• БФ Омріяна країна, передано 40 тонн 
гуманітарної допомоги

Допомогу отримали:

• 503 тис.+ евакуйованих та 
мешканців з гарячих точок 
чи тимчасово окупованих 
територій України

• 130+ соціальних та медичних 
закладів України, які 
обслуговують 1 млн+ людей

Фінансовий 
внесок   
8.3 млн  
доларів США

Результати (за період 21.03–02.05.22)

Ключові партнери проєкту

http://www.commonhelpua.org.ua
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Пропонуємо і вам стати нашим партнером, щоб допомогти  
з постачанням продуктів харчування, засобів гігієни, медикаментів 
та засобів індивідуального захисту.

Ви також можете перерахувати кошти, які ми використаємо  
для придбання цих товарів і продовольства. 

Ми готові розглянути й інші варіанти співпраці.

З питань партнерства просимо звертатись до:

Світлани Мозгової 
тел.+38 097 354 71 63, 
e-mail: svitlana.mozhova@astarta.ua 

Анни Виверець 
тел. +38 050 446 68 51, 
e-mail: anna.vyverets@astarta.ua 

Буль-ласка, допоможіть 
українцям, які цього 
потребують:

Донатити

Стати 
партнером

Поділитися

Партнерство

http://www.commonhelpua.org.ua
https://povirusebe.org/billing/billingpovir.html
https://commonhelpua.org.ua/partners-ua
https://commonhelpua.org.ua
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Співорганізатори

Наші партнери та донори 

Ukrainian  
Refugees UAPT

http://www.commonhelpua.org.ua
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Отримувачі допомоги

ЕВАКУЙОВАНІ З ГАРЯЧИХ ТОЧОК, ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬЛІКАРНЯ, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ (ЛЮДИ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ЕВАКУЙОВАНІ) МІСЦЕВА ГРОМАДА М. БУЧА, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

http://www.commonhelpua.org.ua
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Отримувачі допомоги

ЕВАКУЙОВАНІ З ГАРЯЧИХ ТОЧОК, ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ГРОМАДИ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД БОЙОВИХ ДІЙ, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ЕВАКУЙОВАНІ З ГАРЯЧИХ ТОЧОК, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ГРОМАДИ В ЗОНІ БОЙОВИХ ДІЙ, ХАРКІВ

http://www.commonhelpua.org.ua

