
 
 

 

 

MSD 

Donations: MSD donated USD 65 million for humanitarian aid to Ukraine. 

Support: For humanitarian reasons, MSD has a responsibility to continue supplying essential medicines 

and vaccines in Russia. MSD has saved and improved lives around the world for more than 130 years, and 

we remain committed to doing so. Any profits resulting from these sales will be donated to humanitarian 

causes. We will maintain scientific exchange of information with stakeholders in critical therapeutic areas. 

However, the company will not make further investments in Russia. This includes stopping all promotional 

activities, capital investments and business development initiatives. Additionally, screening and enrollment 

in ongoing clinical trials, and planning for new studies in Russia have been suspended. We are continuing 

to treat patients already enrolled in existing clinical trials and collect data from these studies underway, 

and we are working hard to ensure no patient is left behind. MSD does not have research or manufacturing 

facilities in Russia and is operating in compliance with all international sanctions while working to ensure 

continued access to essential medicines and vaccines. 

"We are saddened by the invasion of Ukraine, and we continue to stand united with the Ukrainian people. 

We hope for an urgent and peaceful resolution, and our paramount concerns are the safety and well-being 

of our employees and ensuring our patients and customers have continued access to medicines and 

vaccines needed for patient and public health. During this tragic time, MSD’s commitment to helping the 

people affected is unwavering. We are using our resources to help alleviate the human suffering in Ukraine. 

MSD is taking various actions to address the humanitarian crisis, which include the:  

1. Delivery of Molnupiravir to Ukraine through a supply and purchase agreement we have with the 

government. 

2. Donation of Molnupiravir to Direct Relief for distribution to refugees. We are preparing to donate 

additional courses specifically for people affected by the invasion of Ukraine. 

3. Donation of product, including PROVENTIL, an inhaler used in patients with asthma, TIENAM IV 

(marketed as PRIMAXIN in the U.S.), an antibiotic used to treat infections in hospitalized patients, 

and KEYTRUDA for existing patients in need. We are actively assessing needs for additional 

products. 

4. Commitment of USD 1 million USD directed to humanitarian partners, American Red Cross, Direct 

Relief, International Medical Corps and Project HOPE, delivering urgent assistance to those affected 

in the region. 

5. Utilization of our donation program for U.S. and Puerto Rico employees to donate to Ukraine relief 

efforts. Contributions will be matched 100% by the company. Employees outside of the U.S. can 

receive a company match toward their donation to the Red Cross and Direct Relief, and the 

contribution will be matched 100% by the company. 

6. Donation of vaccines from MSD Animal Health to farmers in Ukraine to support the continued 

raising of livestock and food production.  

As of March 28, our total cash and product donations amount to more than USD 65 million USD. 



 
MSD will continue to monitor this tragedy and update its response as this crisis unfolds. The focus now 

remains on supporting the well-being of our employees, doing what we can to ensure access to our 

medicines and vaccines, and further using our resources to alleviate the unimaginable human suffering in 

Ukraine." 

Пожертви: MSD пожертвували 65 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні. 

Підтримка: З гуманітарних міркувань MSD несе відповідальність за продовження поставок основних 

лікарських засобів  і вакцин в Росію. MSD рятує та покращує життя людей у всьому світі понад 130 

років, і ми продовжуємо робити це. Будь-який прибуток від цих продажів буде переданий на 

гуманітарні цілі. Ми будемо підтримувати науковий обмін інформацією із зацікавленими сторонами у 

критичних терапевтичних сферах. Однак компанія більше не буде інвестувати в Росію. Це включає 

припинення будь-якої рекламної діяльності, капіталовкладень та ініціатив з розвитку бізнесу. Крім 

того, скринінг і участь у поточних клінічних випробуваннях, а також планування нових досліджень у 

Росії були призупинені. Ми продовжуємо лікувати пацієнтів, які вже брали участь у наявних клінічних 

дослідженнях, і збираємо дані з цих досліджень, які проводяться, і наполегливо працюємо, щоб 

жоден пацієнт не залишився позаду. MSD не має дослідницьких або виробничих потужностей в Росії 

і працює з дотриманням усіх міжнародних санкцій, працюючи над забезпеченням постійного доступу 

до основних ліків і вакцин. 

«Ми засмучені вторгненням в Україну, і ми продовжуємо бути солідарними з українським народом. 

Ми сподіваємося на невідкладне та мирне вирішення проблеми, і наша першочергова турбота – це 

безпека та добробут наших співробітників, а також забезпечення наших пацієнтів та клієнтів 

постійним доступом до ліків і вакцин, необхідних для здоров’я пацієнтів і населення. Протягом цього 

трагічного часу, MSD прагне допомогти постраждалим людям. Ми використовуємо наші ресурси, щоб 

допомогти полегшити людські страждання в Україні. MSD вживає різноманітних заходів для 

вирішення проблеми гуманітарної кризи, що включає: 

1. Поставку Молнупіравіру в Україну за договором постачання та закупівлі, який ми маємо з 

Урядом. 

2. Пожертвування Молнупіравіру компанії Direct Relief для розподілу серед біженців. Ми 

готуємося пожертвувати додаткові курси лікування спеціально для людей, які постраждали 

від вторгнення в Україну. 

3. Пожертвування продуктів компанії, включаючи PROVENTIL, інгалятор, що використовується 

для пацієнтів з астмою, TIENAM IV (продається як PRIMAXIN в США), антибіотик, що 

використовується для лікування інфекцій у госпіталізованих пацієнтів, і KEYTRUDA для  

пацієнтів, які потребують його. Ми активно оцінюємо потреби в додаткових продуктах. 

4. Зобов'язання в розмірі 1 мільйона доларів США, спрямованих гуманітарним партнерам, 

Американському Червоному Хресту, Direct Relief, Міжнародному медичному корпусу та 

проекту HOPE, для надання термінової допомоги постраждалим в регіоні. 

5. Використання нашої програми пожертвувань співробітниками США та Пуерто-Ріко для 

надання пожертвувань Україні. Компанія на 100% компенсує внески. Співробітники за 

межами США можуть отримати компенсацію компанії в рахунок пожертвувань Червоному 

Хресту та Direct Relief, і компанія на 100% компенсує цей внесок. 

6. Пожертвування вакцин від MSD Animal Health фермерам в Україні для продовження 

вирощування худоби та продовження виробництва продуктів харчування. 

MSD продовжуватиме стежити за цією трагедією та оновлюватиме свою відповідь у міру розгортання 

цієї кризи. Зараз у центрі уваги залишається підтримка добробуту наших співробітників, роблячи все 

можливе, щоб забезпечити доступ до наших лікарських засобів і вакцин, та подальше використання 

наших ресурсів для полегшення немислимих людських страждань в Україні». 


