
Stand with Ukrainian cities 

Допомагаймо містам 
України разом



Дорогі друзі та колеги!

Ми не можемо стояти осторонь у той час, коли 
мешканці наших міст зазнають жахливих страждань 
через війну росії проти України. Десятки міст 
потерпають від постійних обстрілів ракетами та 
авіабомбами, деякі з них уже спалені вщент, ще 
більше – перебувають на межі гуманітарної катастрофи.

Щодня ми бачимо, як міська влада проводить воістину 
героїчну роботу, щоб забезпечити хоча б мінімальну 
життєдіяльність міст, роботу медичних закладів та 
комунальних служб. Працівники таких підприємств 
часто виконують свою роботу, ризикуючи власним 
життям. Мери заблокованих та тимчасово окупованих 
міст залишаються вірними Україні та не йдуть на 
співпрацю з окупантами. Мешканці міст, де це можливо, 
виходять на мирні протести проти окупаційних 
режимів, а їхньою сміливістю захоплюється весь світ. 
Зараз в Україні понад 6,5 млн1 внутрішньо переміщених 
осіб (ВПО), а гуманітарні потреби зростають 
з геометричною прогресією. 

Наші міста фактично кричать про допомогу – допомогу 
кожного з нас. Інформаційну, фінансову, гуманітарну 
тощо. 

Dear friends and colleagues,

We cannot remain uninvolved in the times when 
residents of our cities go through cruel sufferings as 
a result of the war of russia against Ukraine. Dozens of 
cities suffer from constant shelling, missile attacks, and 
air bombing, some of them have been thoroughly burnt 
down, and more are on the edge of humanitarian 
catastrophe.

Day by day, we see how city authorities continue to 
work heroically in order to maintain the minimum vital 
activities, work of medical institutions and municipal 
services. Workers of such enterprises often perform 
their duties by risking their lives. Mayors of blocked and 
temporarily occupied cities remain true to Ukraine and 
do not cooperate with the occupiers. Wherever 
possible, city residents participate in peaceful protests 
against occupation regimes. The whole world admires 
the bravery of Ukrainians. Now in Ukraine more than 
6.5 million1 internally displaced persons (IDPs), and 
humanitarian needs grow at an exponential rate. 

Our cities are actually crying for help – the assistance 
from each and every of us. Informational, financial, 
humanitarian, etc. 

1 За даними ООН на 30.03.2022. 1 According to the UN data as of 30 March 2022.



До початку війни ми в «Делойт» в Україні активно 
займалися розвитком наших міст та ОТГ. 
Співпрацюючи з місцевою владою та міжнародними 
донорськими організаціями, ми разом з нашими 
друзями і партнерами в українських містах та громадах 
виконали понад десять успішних проєктів з 
трансформації у різних регіонах України. Зараз 
намагаємося підтримувати зв’язок з містами, щоб 
дізнаватися про їхні потреби та способи допомоги. Ми 
зібрали перелік актуальних потреб міст, ви можете 
ознайомитися з ним нижче. Інформація постійно 
оновлюється.

Водночас ми комунікуємо з міжнародними 
донорськими організаціями, містами-партнерами 
українських міст, а також офісами «Делойт» в інших 
країнах та шукаємо можливості для допомоги. 

Before the outbreak of war, we, in Deloitte Ukraine, were 
actively involved in the development of our cities and 
UTCs. By cooperating with local authorities and 
international donor organizations, we, together with our 
friends and partners in Ukrainian cities and communities, 
implemented more than ten successful projects on 
transformation in different regions of Ukraine. At the 
moment, we are trying to keep in touch with the cities in 
order to learn about their needs and ways of help. We 
collected data for lists of those things needed by our 
cities. Please see it below. Information is updated on an 
ongoing basis.

Simultaneously, we communicate with international 
donor organizations, partner cities of Ukrainian cities, 
and Deloitte offices in other countries and seek for 
possibilities to arrange assistance. 

Якщо у вас є змога надати фінансову допомогу містам, 
заповніть форму для отримання офіційних реквізитів ≫

Якщо у вас є ідеї, як можемо спільно посилити допомогу 
містам, напишіть нам: yodnovyunenko@deloitte.ua

Ми обов’язково все відбудуємо, і наші міста стануть ще 
прекраснішими та прогресивнішими. Разом переможемо!

If you have an ability to provide financial assistance to cities, 
fill in the form to obtain official bank details ≫

If you have any ideas of how we can jointly intensify our assistance 
to cities, please contact us at: yodnovyunenko@deloitte.ua

We will certainly rebuild everything, and our cities will become more 
beautiful and progressive. Together we will win!

https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/registration-forms/help-cities.html
mailto:yodnovyunenko@deloitte.ua
https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/registration-forms/help-cities.html
mailto:yodnovyunenko@deloitte.ua


Mariupol, a peaceful Ukrainian city of 550 thousand inhabitants, 
was, just a month ago, acknowledged as one the most developed 
municipalities in Ukraine according to Transparency International 
and IRI ratings. The city that had already been subjected to the 
2015 bombing attacks of the russian regular troops that killed 30 
civilians, seven years later, is once again suffering from shelling 
and bombing of the same regular troops of the same russia. 

According to estimates, two thousand civilians have already been 
killed, including children as of mid-March 2022. From 14 to 20 
March 2022, more than 39,000 Mariupol residents left the city via 
Mariupol-Berdiansk-Zaporizhzhia “green corridor”. People 
escaped from the Mariupol blockade by using their own vehicles. 
More than eight thousand motorcars left the city under the 
continuous fire. According to the mayor, about 50% of the 
population left Mariupol at the end of March. The other half of 
Mariupol residents and residents of the surrounding communities 
are currently suffering from the humanitarian catastrophe and 
aggressive military actions of the russian army. 80-90% of 
buildings are either destroyed or damaged, none of the utility 
services operate in the city.

Please fill in the form to get official details for financial assistance 
to the city ≫

The needs of Ukrainian cities

Маріуполь – мирне українське місто з населенням 550 000 жителів. 
Місяць тому було визнано однією з найрозвиненіших муніципальних 
громад в Україні згідно з рейтингами Трансперенсі Інтернешнл та 
Міжнародного індексу рівності. Місто, яке вже одного разу в 2015 
році пережило бомбові атаки з боку російських регулярних військ, 
під час яких загинуло 30 цивільних осіб, через сім років знову 
страждає від артилерійських обстрілів та авіаційних бомбових ударів 
від тих самих військ тієї самої росії. 

Згідно з оцінками, станом на середину березня 2022 року вже було 
вбито 2 000 цивільних осіб, включно з дітьми. Протягом 14–20 
березня 2022 року 39 000 жителів Маріуполя виїхали з міста 
«зеленим коридором» за маршрутом: Маріуполь-Бердянськ-
Запоріжжя. Люди вирвалися з блокади Маріуполя на своїх власних 
автомобілях. Понад 8 000 автомобілів покидали місто під постійним 
обстрілом. За словами мера, на кінець березня з Маріуполя виїхало 
майже 50% населення. Інша половина маріупольців та жителі 
навколишніх громад наразі страждають від гуманітарної катастрофи 
та агресивних бойових дій російської армії. 80–90% будівель у місті 
або повністю зруйновані, або пошкоджені. Жодна з комунальних 
служб наразі не функціонує в місті.

Заповніть форму, щоб отримати офіційні реквізити для фінансової 
допомоги місту≫

Потреби українських міст

Маріуполь Mariupol

https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/registration-forms/help-cities.html
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Zhytomyr is a city with the population of 261,800 inhabitants that enjoys 
rich history. In 2014, the Zhytomyr residents, being a part of 95 Separate 
Air Assault Brigade, were among the first who defended Ukraine from the 
russian aggression and participated in the defense of the Donetsk 
airport.

From the outburst of the full-scale war, thousands of Zhytomyr residents 
volunteered to be enlisted to the Armed Forces of Ukraine and other 
army units and, together with the military, erected dozens of the defense 
structures. Zhytomyr has turned into a real fortress that protects both 
the city inhabitants and more than 6,000 officially registered internally 
displaced persons from Irpin, Bucha, Mariupol, Kherson, Kharkiv, Kyiv, 
and other regions of Ukraine who suffered from the hostile activities.

Zhytomyr was exposed to air and missile attacks which destroyed, in 
addition to the double-purpose infrastructure facilities, the civil 
structures: residential buildings and education and health care 
institutions were ruined and damaged.

The city currently serves as press headquarters for foreign information 
agencies (70 media representatives from 14 countries) who work on 
showing the world the true face of the war.

Житомир – місто з населенням 261 800 осіб та багатою історією. У 
2014 році житомиряни в складі 95-тої окремої десантно-
штурмової бригади були серед перших, хто захищав Україну від 
російської агресії, а також брали участь в обороні Донецького 
аеропорту.

З початком повномасштабної війни тисячі житомирян 
добровільно стали до лав Збройних Сил України та інших 
військових формувань, спільно з військовими вони збудували 
десятки оборонних споруд. Житомир став фортецею, що захищає 
містян, а також понад 6 000 офіційно зареєстрованих внутрішньо 
переміщених осіб з Ірпеня, Бучі, Маріуполя, Херсона, Харкова, 
Києва та інших регіонів України, які постраждали через воєнні дії.

По Житомиру здійснювалися авіаційні та ракетні удари, внаслідок 
яких, окрім інфраструктури подвійного призначення, постраждала 
цивільна забудова: зруйновано та пошкоджено житлові будинки, 
заклади освіти та охорони здоров’я.

У місті наразі працює пресштаб для іноземних інформаційних 
агентств (70 представників ЗМІ з 14 країн), які демонструють світу 
справжнє обличчя війни.

Житомир Zhytomyr



Харків Kharkiv

Kharkiv, a city of 1,470 thousand inhabitants, is located just 40 km 
off the russian border and became a subject to a heavy shelling 
since the first day of the war.

Based on the Kharkiv City Council’s estimates, to date, 1,937 
infrastructure facilities have been destroyed, of which 1,671 are 
residential buildings, as well as 75 schools as the result of aggression 
by the russian federation. Despite extremely difficult conditions, 
wastes are continued to be collected in Kharkiv, water supply is 
restored. About 30% of city’s population have already left the city.

Please fill in the form to get official details for financial assistance 
to the city ≫

Харків – місто з населенням 1 470 000 жителів, що розташоване 
лише в 40 км від кордону з росією, зазнає важких бомбардувань 
починаючи з першого дня війни.

Згідно з оцінками Харківської міської ради, на середину квітня було 
знищено 1 937 об’єктів інфраструктури, з яких 1 671 житлових 
будівель та 75 шкіл. Незважаючи на надзвичайно важкі умови, з 
вулиць Харкова продовжують прибирати сміття, було відновлено 
водопостачання. Приблизно 30% міського населення вже 
покинуло місто.

Заповніть форму, щоб отримати офіційні реквізити для фінансової 
допомоги місту≫

As at the beginning of May 2022, the losses caused by russia to 
the city of Zhytomyr amounted to over UAH 500 million. The city 
needs technical and financial support for restoring the civil 
infrastructure (to rebuild critical infrastructure facilities, education 
and health care institutions, residential buildings, etc.) and 
adapting the social infrastructure facilities to operation and life in 
the conditions of the martial law (social hostels, arrangement of 
basements/air attack shelters in education and health care 
institutions, etc.).

Please fill in the form to get official details for financial assistance 
to the city ≫

Станом на початок травня 2022 року сума завданих росією збитків 
місту Житомиру становить понад 500 млн грн. Місто потребує 
технічної та фінансової допомоги для відновлення цивільної 
інфраструктури (відбудова об’єктів критичної інфраструктури, 
закладів освіти, охорони здоров’я, житлових будинків тощо), а 
також адаптації об’єктів соціальної інфраструктури до роботи та 
життя в умовах воєнного стану (соціальні гуртожитки, 
облаштування підвалів/бомбосховищ у закладах освіти, охорони 
здоров’я тощо).

Заповніть форму, щоб отримати офіційні реквізити для фінансової 
допомоги місту≫

https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/registration-forms/help-cities.html
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Vinnytsia is a city with the population of 300 thousand citizens that 
occupies leading positions in the ranking of Ukrainian cities in terms of 
comfort, transparency, energy efficiency, opportunities for business, 
inclusiveness. Even in the wartime, the economy of Vinnytsia is gradually 
coming back to life. Stores, markets, and shopping malls are opening in 
Vinnytsia. The business, with the facilities in the south-eastern regions, 
is interested in moving production facilities to the territory of Vinnytsia
and the region. The critical infrastructure of the city is operating, Vinnytsia
residents enjoy the supplies of electricity, water, gas, and heat. As a result 
of the recent bombing by the russian military forces, the Vinnytsia airport 
was significantly damaged. Therefore, the city's local authorities are 
currently seeking support and cooperation with private companies or 
donor organizations to rebuild the airport building so that to recover the 
city's mobility system.  

A significant number of settlers from other regions of Ukraine are coming 
to Vinnytsia every day. As of 28 March, there were 6,394 people who had 
left the fighting areas and registered in the Vinnytsia city community. In 
particular, 1,636 families and 1,900 children. Also, 5,649 people received 
the status of internally displaced persons in Vinnytsia. Local authorities 
provide humanitarian aid to 754 families who had left the fighting areas. 
However, the exact number of settlers who stay in the city is difficult to 
determine as there are a significant number of people who stop in the 
city only for a night. As a result, there is a critical need in medicines, mats, 
and sleeping bags, as well as financial support to provide food to settlers 
and territorial defense units that defend the city.

Please fill in the form to get official details for financial assistance     
to the city ≫

Вінниця – місто з населенням 300 000 жителів, яке займає 
одне з провідних місць у рейтингу українських міст з погляду 
комфорту проживання, прозорості, енергоефективності, 
можливостей для розвитку бізнесу та інклюзивності. Навіть 
у часи війни економіка Вінниці поступово відновлюється. 
Відкриваються магазини, ринки та універмаги. Критична 
інфраструктура міста функціонує. Жителі Вінниці мають 
можливість користуватися послугами постачання 
електроенергії, води, газу та тепла. Внаслідок нещодавнього 
бомбардування російськими військами значних руйнувань 
зазнав вінницький аеропорт. Міська влада наразі шукає 
підтримку та співробітництво з приватними компаніями або 
донорськими організаціями для відбудови міста.

Кожного дня до Вінниці приїжджає значна кількість жителів 
з інших областей України. Станом на 28 березня 6 394 особи 
виїхали із зони бойових дій і зареєструвалися в громаді міста 
Вінниці. Зокрема, 1 636 сімей і 1 900 дітей. Також 5 649 людей 
отримали статус внутрішньо переміщених осіб у Вінниці. 
Місцева влада надає гуманітарну допомогу 754 сім’ям, які 
виїхали із зони бойових дій. Однак точну кількість людей, які 
залишаються в місті, важко визначити, оскільки багато з них 
зупиняються там на одну ніч. Як наслідок – місто критично 
потребує медикаментів, матраців і спальних мішків, а також 
фінансової підтримки для забезпечення харчування для 
переселенців та територіальної оборони, яка захищає місто.

Заповніть форму, щоб отримати офіційні реквізити для 
фінансової допомоги місту ≫

Вінниця Vinnytsia
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Chernivtsi is a city with the population of 265 thousand citizens.        
It is located in the south-west of Ukraine, 40 km off the border with 
Romania. Due to its territorial proximity to the border, local 
authorities are able to assist effectively in collection and further 
distribution of humanitarian aid. In the first days of the russian
aggression, local team was engaged in establishing the humanitarian 
center HELP UKRAINE ROMANIA, which, during the month of work, 
sent more than 700 tons of cargoes to more than 60 local 
communities. Today, Chernivtsi supports in logistics for the 
humanitarian aid that arrives from around the world by crossing the 
Romanian-Ukrainian border, conducts transparent online aid 
accounting, and works with the official requests from communities 
in the war zone.

Since the beginning of the invasion, the government froze all capital 
expenditures, thus, blocking the construction of new roads and 
public spaces. However, projects to rebuild the city are already 
in the process of development. Moreover, Chernivtsi has opened the 
Entrepreneurship Support Center, which works for local businesses 
and those who have relocated from the war zones. Fourteen 
companies that had previously worked in what are currently war 
frontline regions have relocated to Chernivtsi. During the first month 
of the full-scale war, Chernivetska oblast became a shelter for almost 
62,000 internal refugees, almost 20,000 of whom are children.

Please fill in the form to get official details for financial assistance     
to the city ≫

Чернівці – місто з населенням 265 000 жителів. Воно розташоване 
у 40 км від кордону з Румунією. Завдяки своїй територіальній 
близькості до кордону місцева влада здатна працювати над 
збором та розподіленням гуманітарної допомоги. В перші дні 
війни місцева команда займалася створенням гуманітарного 
центру «ДОПОМОГА УКРАЇНІ, РУМУНІЯ»/HELP UKRAINE ROMANIA, 
який протягом місяця роботи надіслав понад 700 тонн вантажів у 
більше ніж 60 місцевих громад. Сьогодні Чернівці надають 
підтримку з логістики гуманітарної допомоги, яка прибуває з усього 
світу, забезпечуючи перетин румунсько-українського кордону, 
проводять прозорий облік гуманітарної допомоги в режимі онлайн 
і опрацьовують офіційні запити від громад, які знаходяться в зоні 
бойових дій.

Від початку війни держава заморозила всі капітальні витрати, 
таким чином заблокувавши будівництво нових доріг та розбудову 
громадських місць. Однак проєкти з перебудови міста вже 
знаходяться в процесі розробки. Крім того, Чернівці відкрили 
Центр підтримки підприємництва, який працює для місцевого 
бізнесу, а також для тих, хто переселився з районів бойових дій. 
Чотирнадцять компаній, які раніше працювали в регіонах, 
переїхали до Чернівців. Протягом першого місяця війни 
Чернівецька область стала прихистком для майже 62 000 
внутрішніх переселенців, майже 20 000 з яких – діти.

Заповніть форму, щоб отримати офіційні реквізити для фінансової 
допомоги місту≫

Чернівці Chernivtsi

https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/registration-forms/help-cities.html
https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/registration-forms/help-cities.html


Mykolayiv, a city of 470 thousand inhabitants, is a crucial port in the 
south of Ukraine. It became a subject to very heavy shelling. Based 
on the report of the State Emergency Service of Ukraine, Mykolaiv’s 
pyrotechnic specialists were involved in the removal of explosive 
objects 644 times since the beginning of the russian aggression.        
A total of 371 munition items were captured in combats with the 
russian military forces at the end of March. Despite that, the city 
manages to keep its utility services in operating state. The city is 
partly blocked by the occupying forces and requires significant 
assistance to keep its services operating.

The city is located 65 km from the Black Sea coast. Mykolaiv is a 
logistics hub in the south of Ukraine, there are three international 
transportation corridors that pass through the city and through the 
Black Sea, the city has an access to the "New Silk Road". Among the 
seaports of Ukraine, the port of Mykolaiv is the second largest in 
terms of the goods transshipped, and it is the undisputed leader 
in vegetable oil transshipment.

Currently, the whole city’s population is suffering from regular 
airstrikes and shelling by the occupiers. As a result of the shelling, 
the administrative building and a part of the heating networks were 
destroyed, due to which the operation of one boiler house was 
suspended, there is no heat supply to 202 buildings. By the Order 
of the President of Ukraine, Mykolaiv was awarded the honorary 
award "The Hero City of Ukraine". 

Миколаїв – місто з населенням 470 000 жителів є важливим портом 
на півдні України. Воно зазнало низки серйозних артилерійських 
обстрілів. Згідно зі звітом Державної служби з надзвичайних ситуацій, 
з початку війни миколаївські піротехніки залучались до вилучення 
вибухонебезпечних об’єктів 644 рази. У результаті боїв з російськими 
військовими на кінець березня було захоплено 371 об’єкт 
військового призначення. Незважаючи на це, місту вдається 
підтримувати комунальні служби в робочому стані. Місто частково 
заблоковане окупаційними військами і потребує значної підтримки 
для забезпечення функціонування своїх служб.

Миколаїв розташований у 65 км від узбережжя Чорного моря. 
Місто є логістичним хабом на півдні України, через нього, а також 
через Чорне море проходять три міжнародні логістичні коридори. 
Миколаїв співпрацює в межах проєкту «Нового шовкового шляху». 
Порт Миколаєва є другим в Україні за величиною та обсягами 
перевалки вантажів і беззаперечним лідером із перевалки рослинної 
олії.

На сьогодні все населення міста страждає від регулярних 
авіанальотів та артилерійських обстрілів. Були зруйновані 
адміністративна будівля, а також частина системи опалення, 
внаслідок чого призупинено функціонування однієї котельні і 202 
будівлі наразі не отримують теплопостачання. Миколаїв щодня 
мужньо та стійко тримає оборону, за що наказом Президента України 
місту було присвоєно почесне звання «Місто-герой України». 

Миколаїв Mykolaiv



Voluntary evacuation of people from the villages of the region 
to Mykolaiv continues. There are currently 315 such people in the 
city. 80% of the people who have been evacuated from the villages 
do not go anywhere, they simply have nowhere to go. 

At the moment, the city needs medicines and medical devices to help 
patients in the pre-hospital stage, general-purpose medicines and 
baby food, as well as tactical protective equipment and other 
equipment to ensure the safety and further functioning of the city in 
case of escalation of the hostilities. Additionally, the situation remains 
critical for the zoo of national importance located in the city. The 
Mykolaiv zoo, after repeated attacks on the city by the russian
invaders, has considerable difficulties with food supplies to animals. 

Please fill in the form to get official details for financial assistance 
to the city ≫

Продовжується добровільна евакуація жителів із сіл у районі 
Миколаєва. 80% евакуйованих не мають куди йти. 

Наразі місто потребує медикаментів та медичного обладнання, 
щоб допомагати пацієнтам на передгоспітальному етапі, 
медикаментів загального користування та дитячого харчування, 
а також тактичної захисної зброї й іншого обладнання для 
забезпечення безпеки та подальшого функціонування міста у разі 
ескалації бойових дій. Окрім того, ситуація залишається критичною 
для зоопарку загальнодержавного значення, який знаходиться в 
місті. Миколаївський зоопарк після численних атак на місто з боку 
російських загарбників має значні труднощі з постачанням їжі для 
тварин. 

Заповніть форму, щоб отримати офіційні реквізити для фінансової 
допомоги місту≫

https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/registration-forms/help-cities.html
https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/registration-forms/help-cities.html


Nikopol is a city of regional significance located in Dnipropetrovska
oblast of Ukraine on the right bank of the Dnipro river about 100 km 
south-west of Dnipro city. Nikopol is one of the largest cities in the 
region with the population of over 110,000 people. The city is a 
powerful industrial and transportation center conveniently located 
by the Kakhovka water reservoir. The largest manufactures are 
former Nikopol Tube Plant, established in 1931, which is now divided 
into smaller plants (e.g., Centravis, Interpipe Niko Tube), and Nikopol 
Ferroalloy Plant, which is the largest in Europe and second in the 
world in producing ferromanganese and ferrosilicomanganese.

Since the beginning of the russian invasion and as of the end of 
March 2022, more than 650 refugees from the frontline regions have 
arrived in Nikopol, including 200 children. Due to the city’s location, 
many refugees make a short stop in Nikopol before going further 
west. The city’s bus and railway stations maintain connections with 
the most important destinations. Nikopol also ensures normal work 
of the city’s utilities providers that secure undisrupted water and 
electricity supply for the city’s residents.

With the help of volunteering organizations and local government 
officials, Nikopol has received international humanitarian aid from 
Romania and Germany. Currently, the city mostly requires personal 
protective equipment for the residents who serve in the territorial 
defense units. However, the city welcomes any other humanitarian 
aid such as medical or food supplies, household goods. 

Please fill in the form to get official details for financial assistance 
to the city ≫

Нікополь є одним із найбільших міст у Дніпропетровській області 
з населенням понад 110 000 жителів. Це потужний промисловий 
і транспортний центр, що має зручне розташування на березі 
Каховського водосховища. Найбільшими промисловими 
підприємствами є колишній Нікопольський трубний завод, 
заснований у 1931 році, який розділений на три менші заводи 
(наприклад, «Сентравіс», «Інтерпайп Ніко Тьюб»), та Нікопольський 
завод феросплавів, який є найбільшим у Європі та другим у світі 
підприємством із виробництва феромарганцю та 
феросилікомарганцю.

З початку російського вторгнення і станом на початок березня 
2022 року понад 650 переселенців із зони бойових дій прибули 
до Нікополя, включаючи 200 дітей. З огляду на розташування міста 
багато переселенців зупиняються тут на короткий час, рухаючись 
на захід. Нікополь підтримує нормальну роботу міських комунальних
служб для забезпечення безперебійного постачання води та 
електроенергії жителям міста.

За допомогою волонтерських організацій та представників 
місцевої влади Нікополь отримав міжнародну гуманітарну 
допомогу від Румунії та Німеччини. Наразі місто потребує, 
головним чином, персонального захисного обладнання для 
жителів, які служать у підрозділах територіальної оборони. 
Однак місто вітатиме будь-яку іншу гуманітарну допомогу, таку 
як медичні препарати або їжа, товари побутового призначення. 

Заповніть форму, щоб отримати офіційні реквізити для фінансової 
допомоги місту≫

Нікополь Nikopol

https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/registration-forms/help-cities.html
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Poltava is a city of oblast status in Ukraine, the administrative center 
of Poltavska Oblast and the Poltava city territorial community, with the 
population of 279.8 thousand persons. The city of Poltava is known 
for its numerous historical and cultural landmarks and one of the most 
important economic, scientific, and educational centers of Ukraine.

Even in the time of war, the business of Poltava continues to operate 
and satisfy the continuously growing needs of its residents and internally 
displaced persons. The city’s critical infrastructure is fully operational. 
Poltava has free manufacturing facilities and is ready to accept the 
enterprises that relocate from other regions of Ukraine.

Poltava is located in the immediate proximity to the hottest zones 
where the most active combat actions are held — Kharkiv (150 km), 
Sumy (175 km), Dnipro (181 km), and the populated areas in Sumska
(Trostianets, Okhtyrka) and Kharkivska oblasts (Izium, Derhachi, Lozova) 
that have suffered most in the war. Those towns have been exposed to 
constant missile attacks from the very beginning of the war and require 
the continuous support. Poltava is the place where relief consignments 
are organized to be forwarded to the above settlements, therefore, 
Poltava has eleven humanitarian aid reception centers operating in the 
city.

At the same time, Poltava has provided shelter for thousands of displaced 
people from the cities and villages in Kharkivska, Sumska, Kyivska, 
Dnipropetrovska, Luhanska, and Donetska oblasts. The Poltava region has 
become a temporary place of residence for 100 thousand displaced 
persons, including about 60 thousand of them staying directly in Poltava. 
Approximately six thousand internally displaced people are currently 
residing in Poltava’s educational institutions – schools and kindergartens. 

Полтава – місто обласного значення в Україні, адміністративний 
центр Полтавської області й Полтавської міської територіальної 
громади з населенням 279,8 тисяч осіб. Місто Полтава багате на 
історичні та культурні пам’ятки, є одним із важливих економічних, 
наукових та освітніх центрів України.

Навіть у період війни бізнес Полтави продовжує працювати та 
задовольняти потреби, що зростають, жителів і внутрішньо 
переміщених осіб. Критична інфраструктура міста повністю 
функціонує. Полтава має вільні виробничі приміщення та готова 
приймати підприємства з інших областей України на релокацію.

Полтава розташована безпосередньо поруч із найбільш гарячими 
точками, де ведуться військові дії: Харковом (150 км), Сумами (175 км), 
Дніпром (181 км), та поруч із найбільш постраждалими населеними 
пунктами Сумської (Тростянець, Охтирка) і Харківської областей (Ізюм, 
Дергачі, Лозова). Ці міста знаходяться під постійними ракетними 
ударами від початку війни й потребують допомоги. В Полтаві діють 
одинадцять центрів прийому допомоги, де формуються гуманітарні 
вантажі, які транспортують до вищезазначених населених пунктів.

Водночас Полтава прихистила тисячі переселенців із міст та сіл 
Харківської, Сумської, Київської, Дніпропетровської, Луганської
і Донецької областей. На Полтавщині перебуває до 100 тисяч 
внутрішньо переміщених осіб, із них – майже 60 тисяч проживає 
безпосередньо в Полтаві. У полтавських закладах освіти – школах
і дитячих садочках – мешкає приблизно 6 тисяч переселенців.

Полтава Poltava



Over 30,000 relocated persons from other regions have been 
officially registered as internally displaced people. The municipal 
authorities provide them with foodstuffs, clothes, personal supplies, 
medications, and a complete set of social services.

The municipal authorities are currently in the search of support and 
are open for cooperation with private companies or donor 
organizations to ensure the satisfaction of the continuous needs of 
internally displaced persons who have been staying with the 
community for a rather long period already.

To date, the city requires a significant support both for itself and for 
the assistance to the towns mentioned above — medications and 
medical equipment (in particular, to ensure the healthcare to 
patients at pre-hospital and hospital stages), general-purpose 
medicines and baby food, as well as tactical protective equipment 
and other equipment (to ensure the safety and further functioning of 
the city in case of escalation of the hostilities). Additionally, the 
situation remains critical in terms of food for the animals placed in 
the Kovalivka Eco-Park (located in the community area) to which they 
have been evacuated from the Feldman Eco-Park in Kharkiv.

The updated data about the essential needs of the city are provided 
on the official site of the City Council at: https://rada-poltava.gov.ua/.

Please fill in the form to get official details for financial assistance 
to the city ≫

Офіційно зареєстровані як внутрішньо переміщені особи понад 
30 тисяч переселенців з інших областей. Міська влада забезпечує 
їх продуктами харчування, одягом, засобами гігієни, 
медикаментами й надає весь пакет соціальних послуг.

Міська влада наразі шукає підтримку і відкрита до співпраці з 
приватними компаніями або донорськими організаціями для 
забезпечення постійних і специфічних потреб внутрішньо 
переміщених осіб, які вже тривалий час проживають у громаді.

Місто потребує значної підтримки як для себе, так і для надання 
допомоги вищезазначеним населеним пунктам у вигляді 
медикаментів та медичного обладнання (зокрема, щоб допомагати 
пацієнтам на передгоспітальному та госпітальному етапах), 
медикаментів загального користування та дитячого харчування, а 
також тактичної захисної зброї та іншого обладнання (для безпеки 
та подальшого функціонування міста в разі ескалації бойових дій). 
Окрім того, залишається критичною ситуація щодо забезпечення 
харчуванням тварин, розміщених у ковалівському екопарку
(знаходиться в межах громади), куди евакуйовано звірів із 
«Фельдман Екопарку» Харкова.

Актуальні потреби міста постійно оновлюються на офіційному 
сайті міської ради – https://rada-poltava.gov.ua/.

Заповніть форму, щоб отримати офіційні реквізити для фінансової 
допомоги місту≫

https://rada-poltava.gov.ua/
https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/registration-forms/help-cities.html
https://rada-poltava.gov.ua/
https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/registration-forms/help-cities.html


Makariv is a peaceful modern village in the close vicinity to Kyiv, a center 
of the newly established community that has united around itself 48 
populated areas in Kyivska oblast. It has been a place of residence for 
over fifteen thousand Ukrainian citizens.

Having once elected the course for modernization and implementation 
of environmental approaches, Makariv has been consistently moving 
ahead, until, from the very outbreak of the war, it has turned into an 
unassailable fortress – a shield for our Ukrainian capital.

For 37 days and nights, Makariv was besieged and heroically held the 
line. For 37 days and nights, the village suffered from devastating blows 
and invasion of the russian intruders, lost its sons and daughters. 
During this period of time, only the Makariv inhabited area had 597 
private residential buildings damaged and 208 ones ruined to the root. 
The residents of 30 multi-storied buildings lost their places to live. A 
newly built building of the Makariv General Medical Service Outpatient 
Clinic, the Teremok and the Barvinok pre-schools, the Adonis Private 
Clinic, and the bread-baking plant were completely destroyed.

And serious damages were delivered to the 5-storey building of the 
Therapeutic Department of the Makariv Intensive Care Multi-Field 
Hospital, the premises of the police and fire brigade stations, Lyceum 
No. 1, the children’s library, the cultural center which, in addition to the 
concert hall, housed the children’s musical school and sports school for 
children and youth, and the bridge over the Zdvyzh river. Because of 
extensive damages, the central part of the village lost its good looks: 
trading and office premises, stores, residential buildings, etc. were 
turned into ruins.

Макарів – мирне сучасне селище неподалік Києва, центр 
новоутвореної громади, який об’єднав навколо себе 48 населених 
пунктів Київщини. Був домівкою для понад 15 тисяч українців.

Обравши одного разу курс на модернізацію та впровадження 
екологічних підходів, Макарів невпинно рухався вперед, аж поки 
з початком війни не опинився в ролі неприступної фортеці – щита 
для нашої української столиці.

37 днів Макарів перебував в оточенні та гідно тримав оборону.
37 днів це селище потерпало від нищівних ударів та навали 
російських загарбників, втрачало своїх синів та доньок. 
За цей час лише в самому Макарові було пошкоджено 597 та 
зруйновано 208 житлових будинків приватної забудови. Без 
домівок залишилися мешканці 30 багатоповерхівок. Повністю 
зруйновані новозбудоване приміщення Макарівського центру 
первинної медико-санітарної допомоги, заклади дошкільної 
освіти «Теремок» та «Барвінок», приватна клініка «Адоніс», 
хлібозавод.

Серйозних пошкоджень зазнали 5-поверхова будівля 
терапевтичного корпусу Макарівської багатопрофільної лікарні 
інтенсивного лікування, приміщення поліції, пожежної частини, 
ліцею №1, дитячої бібліотеки, будинку культури, де, крім 
концертного залу, розміщувалася дитяча школа мистецтв та 
дитячо-юнацька спортивна школа, міст через річку Здвиж. Через 
значні руйнування втратив свою привабливість центр селища: 
зруйновано торговельно-офісні приміщення, магазини, житлові 
будинки тощо.

Макарів Makariv



After the cease of fire and retreat of the enemy’s troops, Makariv is 
gradually returning to the peaceful life. Roadblocks are cleared away, and 
electrical energy, natural gas, and communication supplies are partially 
restored. Utility services work tirelessly. Local residents, volunteers, and 
territorial defense soldiers have united their efforts in the commitment 
to “grant the gift of new life to Makariv”. The first-priority task the local 
authorities are obliged to resolve is to restore the critical infrastructure 
facilities and residential buildings. We believe that, supported and 
assisted by our international partners, we will be able to bring Makariv 
back to life in the shortest possible time.

Please fill in the form to get official details for financial assistance 
to the city ≫

Після припинення вогню та відступу ворожих військ Макарів 
поступово повертається до мирного життя. Розібрано завали, 
частково відновлено електропостачання, газопостачання та 
зв’язок. Невпинно працюють комунальні служби. Місцеві жителі, 
волонтери, бійці територіальної оборони об’єдналися в своєму 
прагненні «подарувати Макарову нове життя». Першочергове 
завдання, яке стоїть перед місцевою владою, – це відбудова 
об’єктів критичної інфраструктури та житлових будинків. Ми 
віримо, що за підтримки міжнародних партнерів нам вдасться 
відродити Макарів якнайшвидше.

Заповніть форму, щоб отримати офіційні реквізити для 
фінансової допомоги місту ≫

https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/registration-forms/help-cities.html
https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/registration-forms/help-cities.html


Chernihiv is the city with centuries-long history famous for its sights from 
the times of Kyivan Rus and Chernihiv Principality. Before the outbreak of 
the war, Chernihiv was the home for about 300,000 residents. The city had 
been developing rapidly, as confirmed by the all-Ukrainian and 
international ratings and high positions in the level of investment 
attractiveness and credit rating. 

The city that had once been ruined during the Second World War, in 2022, 
again incurred enormous economic losses and destructions as a result of 
the war of russia against Ukraine. The city had 101 multi-storied residential 
buildings completely destroyed and 551 partly damaged; two 
comprehensive schools and one vocational education institution fully 
swept away and 25 schools, 37 kindergartens, and four vocational schools 
partially ruined; a children’s dentist clinic fully demolished and five city 
hospitals wrecked; three water supply pumping stations, out of the five 
existing ones, destroyed; two sewage pumping stations ruined; fresh water 
supply and waste water discharge networks damaged; 50% (55 km) of the 
city’s trolley-bus transport network destroyed and 90 contact system masts 
pulled down, six trolley-buses damaged; 60 units of specialized machines 
of the city’s utility enterprises completely destroyed; other facilities of the 
city’s social infrastructure ruined and damaged, including the building of 
the Chernihiv City Council; and the Chernihiv combined heat power plant 
ruined. About 200,000 residents of the city were forced to leave their 
homes.

Currently, Chernihiv requires funding and the experts who would assess 
the damage incurred and restore the destroyed critical infrastructure 
facilities.

Please fill in the form to get official details for financial assistance        
to the city ≫

Чернігів – місто з багатовіковою історією, відоме своїми пам’ятками 
часів Київської Русі та Чернігівського князівства. До початку війни в 
Чернігові проживало приблизно 300 000 жителів. Місто стрімко 
розвивалося, що підтверджують всеукраїнські та міжнародні 
рейтинги, а також високі оцінки рівня інвестиційної привабливості 
та кредитного рейтингу. 

Місто, яке вже одного разу було знищене під час Другої світової 
війни, у 2022 році знову зазнало величезних економічних збитків та 
руйнувань унаслідок війни росії проти України. В місті зруйновано 
101 багатоповерховий житловий будинок та ще 551 – пошкоджено; 
знищено 2 школи, 1 заклад професійно-технічної освіти та 
пошкоджено ще 25 шкіл, 37 дитячих садочків і 4 заклади 
професійно-технічної освіти; зруйновано дитячу стоматологічну 
поліклініку та пошкоджено 5 лікарень міста; знищено 3 насосні 
станції водопроводу з 5 наявних; зруйновано 2 каналізаційні 
насосні станції; пошкоджено водопровідні та каналізаційні мережі; 
знищено 50% (55 км) та знесено 90 опор контактної мережі 
тролейбусного сполучення міста, пошкоджено 6 тролейбусів; 
знищено 60 одиниць спеціалізованої техніки комунальних 
підприємств міста; зруйновано та пошкоджено інші об’єкти 
соціальної інфраструктури міста, будівлю Чернігівської міської ради; 
зруйновано Чернігівську ТЕЦ. Майже 200 000 мешканців міста були 
змушені покинути свої домівки.

Зараз Чернігів потребує фінансування та фахівців для проведення 
оцінки завданих збитків, а також відбудови зруйнованих об’єктів 
критичної інфраструктури.

Заповніть форму, щоб отримати офіційні реквізити для фінансової 
допомоги місту≫

Чернігів Chernihiv

https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/registration-forms/help-cities.html
https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/registration-forms/help-cities.html
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