
 
 
 
 
 

АЛЬЯНС ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я:  
відповідь на виклики,  які спричинила агресія РФ в Україні: 

надання гуманітарної допомоги 
(ситуаційний звіт станом на 8.04.2022) 

 
РЕЗЮМЕ 
 
У ситуації безпрецедентної агресії Росії, Альянс громадського здоров’я, знаходиться, як 
завжди, на передовій, залишаючись з народом України. Усвідомлюючи, що військовий час 
потребує переформатування діяльності для задоволення першочерговий потреб як 
ключових уразливих бенефіціарів, так і загального населення, у роботі Альянсу з’явився 
новий напрямок – надання гуманітарної допомоги. Фінансування даного напрямку 
здійснюється як за рахунок перерозподілу коштів поточних грантів (за погодженнями з 
донорами), так і за пожертви.  
 
Основні напрямки діяльності: 
 

 Гуманітарні конвої:  
o перевезено понад 140 тон гуманітарних вантажів та медикаментів, 
o евакуювано сотні людей з найбільш постраждалих регіонів, вивезено 

десятки поранених.  
 

 Транспортування препаратів ЗПТ до 19 лікувальних закладів у 6 областях: 
o 970 000 таблеток, закуплених МОЗ України 
o 120 850 таблеток, закуплениз Альянсом. 

 
 Переформатування діяльності партнерських організацій: 

o Продуктові набори для пацієнтів (ЗПТ, ТБ) 
o Підтримка бенефіціарів-переселенців. 

 
 
ГУМАНІТАРНІ КОНВОЇ 
 

 



Альянсом прийняте рішення про залучення мобільних амбулаторій, які знаходяться на 
балансі організації, для організації  задоволення нагальних гуманітарних потреб - евакуації 
найбільш уразливих категорій населення, жінок та дітей, доставки продуктів та медикаментів!   
 
 

 
 
 
Практично цілодобово вони працюють, доставляючи гуманітарні вантажі (медичні 
препарати (в тому числі препарати АРТ та протитуберкульозні препарати), медичну техніку, 
продовольчі товари, генератори, військове обладнання та спорядження тощо) зі Львова до 
Києва на визначені складські приміщення та у подальшому їх розвезення за визначеними 
адресами (медичні  установи, дитячі заклади, територіальні громади, які 
постраждали від військових дій, військові підрозділи та підрозділи територіальної 
оборони). 

 Евакуація населення з Ірпеня Машина гуманітарного конвою в лікарні "Охматдит" 



Мікроавтобуси гуманітарного конвою Альянсу також брали участь в евакуації населення з  
Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Вишгородський район та з важкодоступних районів Києва на 
залізничний вокзал. 
 
За період з 23.03. по 06.04.2022 було організовано 9 гуманітарних конвоїв за маршрутом 
Київ – Львів – Київ та  Київ-Луцьк-Київ, якими було перевезено понад 140 тон вантажу. 
Кожен конвой складався з не менш ніж 10 машин, всього у перевезеннях задіяно 15 машин 
(перевезення по всій території України – див. карту вище).  Головний вантаж гуманітарних 
конвоїв - медикаменти, перев'язувальні матеріали, засоби гігієни, харчові продукти, одяг. 
Серед отримувачів – лікарні Києва (зокрема, Охматдит, Центральний військовий госпіталь, 
Національний інститут раку), Броварів, Чернігова, Козельця, Харкова і ще десятки інших 
адрес. Одночасно з Києва, на замовлення державних органів та підприємств, вивозилося 
медичне обладнання, сировина та інші предмети.  
 
«Вони шалені. Виїздять в ніч і 

мчать до Львова, щоб вже зранку 

там завантажитись і повернути на 

Київ, знову вирушаючи в ніч. 

Переночувати вдома і знову летіти 

по допомогу для війська і 

цивільних. Це історія про тих, хто 

не на фронті, але на своєму місці. 

Про тих, кому буде що відповісти 

дітям і внукам на запитання: що ти 

робив, коли була війна? І про те, 

що війну виграють ті армії, чиї тили 

кажуть, що виспляться після 

перемоги» 

Олександра, волонтерка 

 
Інколи автобусам конвою доводилось перевозити і дуже екзотичних пасажирів – внутрішньо 
переміщених тварин. І якщо песиками та котами – переселенцями – зараз вже важко 
здивувати, то ведмедів перевозити не часто доводилось! Та і папугам в нашому бусі було 
комфортно!  

Наш гуманітарний конвой (відео): 

 https://www.facebook.com/100001678266507/videos/469865268217773/  

 

https://www.facebook.com/100001678266507/videos/469865268217773/


 

Підтримка уразливих груп 

 Альянс не забуває також про потреби  
представників уразливих груп, які теж зараз 
критично потребують гуманітарної допомоги.  
 
Так, наша партнерська організація «Клуб Еней», 
завдяки ініціативі Альянсу, отримала гуманітарний 
вантаж, призначений для наркозалежних клієнтів, 
які зараз залишилися без всього необхідного. Ми не 
залишаємо людей з наших спільнот – це 
принципова позиція Альянсу, діяльність у цьому 
напрямку буде продовжуватись.  
 

 

Перевезення  препаратів ЗПТ 

З 28 березня Альянс, у погоджені Центром громадського здоров’я розпочав доставку 
препаратів ЗПТ в лікувальні заклади країни (підконтрольні території). Розвозились препарати, 
закуплені як Альянсом, так і МОЗ України. 

 
 
 

Зокрема, було доставлено  понад 970 000 таблеток препаратів ЗПТ, закуплених 
МОЗ України.  
Також  доставлено наступні препарати, закуплені Альянсом: 

 МЕТАФІН® IC (5 мг, 10 мг, 25 мг) – всього 60 050 таблеток 
 БУПРЕН® IC (0,002 г, 0,008 г) – всього 60 803 таблеток  

 
Географія  та обсяги поставок препаратів ЗПТ, доставлених гуманітарним 
транспортом Альянсу:  
 
Одеська область: 

 Одеський міський Центр профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДОМ - 274 500 
таблеток 

 Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня - всього 15 600 таблеток 

 Ізмаїльська міська центральна лікарня - всього 48 300 таблеток 

 Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3, м. Одеса  - всього 13 000 

таблеток 



 Міський психіатричний диспансер, м. Одеса - всього 63 900 таблеток 

Полтавська область: 
 Полтавський обласний центр терапії залежностей  -  225 000 таблеток 

 Пирятинська центральна районна лікарня – 11 500 таблеток 

 Центр первинної медико-санітарної допомоги, м. Горішні Плавні – 82 300 таблеток 
 
Сумська область 

 Обласний клінічний медичний центр соціально небезпечних захворювань – 5 200 

таблеток 

 Сумська обласна спеціалізована клінічна лікарня – 21 600  таблеток 

 Шосткинська центральна районна лікарня – 32 000 таблеток 

 Конотопська центральна районна лікарня  - 51 000 таблеток 

 Буринська центральна районна лікарня  -500 таблеток 

 Лебединська центральна районна лікарня  - 6 900 таблеток 

 Середино-Будська центральна районна лікарня – 58 500 таблеток 

 Кролевецька центральна районна лікарня  - 600 таблеток 

Тернопільська область 
• Тернопільський обласний медичний центр соціально небезпечних захворювань -

19 000 таблеток 
 
Івано-Франківська область 

• Прикарпатський наркологічний центр – 29 600 таблеток 
 
Запорізька область 

 Обласний клінічний заклад з надання психіатричної допомоги – 3 030 таблеток 
 
Тисячі пацієнтів ЗПТ тепер будуть забезпечені препаратами на тривалий час, що вкрай 
важливо в умовах воєнного часу. Діяльність здійснюється на основі Наказу МОЗ України від 
08.03.2022 № 433 "Про забезпечення лікарськими засобами закуплених за кошти Державного 
бюджету України на 2021 рік, осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок 
вживання опіоїдів, які отримують лікування із використанням препаратів замісної 
підтримувальної терапії  в умовах воєнного стану». Діяльність погоджена особисто з 
Міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком та знаходиться на контролі заступника Міністра. 
 

В ДОРОЗІ 



  



 
Підтримайте роботу гуманітарних конвоїв – реквізити наприкінці тексту! 

 
 

 
На жаль, перевезення гуманітарних вантажів – діяльність 
надзвичайного ризику! 30 березня гуманітарні партнери 
Альянсу зазнали непоправної втрати! Одна з мобільних 
амбулаторій, передана партнерській організації, яка 
виконувала відповідальну  місію з евакуації цивільного 
населення з Чернігівщини та доставки життєво-необхідних 
вантажів, потрапила під нищівний ворожій обстріл. Троє 
волонтерів - членів екіпажу  загинули  на місці! R.I.P. Наші 
партнери – Мережа 100% Життя – оголосили імена 
загиблих: Богдан Стефанишин, Олексій Антонов, Анастасія 
Тагірова.  
 
 

 

Альянс підтримав звернення Харківського інституту загальної та невідкладної 
хірургії імені Зайцева щодо отримання медичних препаратів та матеріалів для 
пацієнтів. Проблема в Харкові пов’язана з тим, що в аптеках міста дуже обмежені запаси 
ліків, тому неможливо придбати деякі ліки для пацієнтів. Також зростають потреби в зв’язку 
з прибуттям нових пацієнтів як з під обстрілів Харкова, так і з районів конфлікту на сході та 

півдні. Співробітники Харківського інституту загальної 
та невідкладної хірургії імені Зайцева зібрали потреби 
та надали їх Альянсу, а Альянс в свою чергу звернувся 
до відділу охорони здоров’я Львівської ОДА, яка 
зібрала медичні товари та матеріали з наявної 
гуманітарної допомоги та передала їх у Харків. 
Волонтери з Харкова змогли відправити в місто ліки та 
медикаменти, які тепер доступні для пацієнтів.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Історія успіху: доставка препаратів ЗПТ у Черкаській області 

На початку березня від соціальних працівників з 
Черкаської області надійшли повідомлення про те, що  
звертаються учасники програми ЗПТ з районних центрів 
області  з питанням щодо причин зменшення дозування 
препарату. Щоб прояснити ситуацію, керівник напрямку 
особисто обдзвонив всі сайти ЗПТ області, що 
засвідчило, що ситуація близька до критичної. У деяких 
районних центрах вже закінчився препарат, його 
виписували рецептурно для придбання за власний кошт, 
але й тут виникали 
складності -  у 
маленьких містечках 
в аптеках не було в 
наявності метадону. 

Клієнти вимушені були самостійно розшукувати препарат. 
Хоч у наявності залишався бупренорфін, не всі пацієнти 
були готові на нього переходити.  

Проблема була визнана на обласному рівні, на зустрічі з 
головним лікарем ЧОНД. Єдиним виходом у даній ситуації 
стала самостійна доставка препарату, оскільки традиційні 
логістичні канали не працювали.  Партнерська 
організація Альянсу -  БО «100% ЖИТТЯ ЧЕРКАСИ»  - з 
дозволу Альянсу згодилась використати мобільну 
амбулаторію для доставки препарату в область зі складу у Вишгороді, незважаючи на те, що 
в регіоні було неспокійно. З боку наркодиспансеру були забезпечені всі супроводжуючі 
документи, було отримано дозвіл на пересування мобільної амбулаторії по Україні на період 
воєнного часу. При першій же нагоді був здійснений виїздо до Вишгорода, самостійно 
здійснена погрузка препарату, який було доставлено його до ЧОНД. Наркодиспансер, у свою 
чергу,  взяв на себе забовязання по транспортуванню препарату  до медичних закладів 
області.  Спільними зусиллями, та чіткою співпрацею БО «100% ЖИТТЯ ЧЕРКАСИ» та ЧОНД 
пацієнти програми ЗПТ були забезпечені препаратом на три місяці. 

 

ПЕРЕФОРМАТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТНЕРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ДОПОМОГА І 
ПІДТРИМКА БЕНЕФІЦІАРІВ 

ЗПТ  

Напрямки діяльності, пов'язані з роботою пацієнтами ЗПТ (психосоціальний супровід, PDI, 
транспортування), переформатовані під нагальні потреби пацієнтів та персоналу на місцях 
та спрямовані на додаткові активності. Послуги ПСС надаються де це можливо і фактично 
значно більшій кількості пацієнтів, ніж наразі є в проекті 

Додатково надається допомога пацієнтам ЗПТ та їх родинам у переміщенні в інші 
регіони/країни та консультування з питань отримання ЗПТ за кордоном, перенаправлення 
у партнерські організації в інших регіонах, допомога у постановці на програму ЗПТ для 
внутрішніх переселенців, допомога з пошуком житла, гуманітарна допомога (продукти 
харчування, продуктові сертифікати, медикаменти), і звичайно психологічна підтримка, 
особлива увага та підтримка приділяється людям з інвалідністю.  



 
Фото: пацієнт ЗПТ отримує продуктовий сертифікат, м. Одеса 

Історія з регіону: Хмельницька область 

Хмельницьке обласне відділення 
Благодійної організації 
«Всеукраїнська мережа людей, які 
живуть з ВІЛ» продовжує свою 
роботу і надалі допомагає своїми 
послугами клієнтам. Так, 
особливо у скрутних 
матеріальних умовах опинилися 
наркозалежні інваліди, пацієнти 
ЗПТ, яким самостійно важко 
пересуватися. В умовах воєнного 
часу допомога для них є життєво 

необхідною та своєчасною, це надія на порятунок. Матеріальне забезпечення наших клієнтів 
не змінилося, але інфляція дуже вплинула на ціни продуктів та ліків. Соціальний працівник 
та керівник організації, здійснили візити до клієнтів, аби роздати продуктові набори з усім 
необхідним.  

Ми вдячні кожному соціальному працівнику за те, що вони працюють, залишаючи вдома свої 
родини, постійно находячись у напрузі та надають допомогу тим, хто її потребує.  

 

 

Туберкульоз 

Пацієнти, хворі на ТБ, потребують особливої підтримки, адже мають повноцінно харчуватись, 
тому питання гуманітарної підтримки в умовах війни набувають особливого значення. 
Партнерська організація «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров'я», завдяки 
оперативному реагуванню Альянсу та зміні цільового призначення наявних коштів 



Глобального фонду і спрямування їх на гуманітарну підтримку, зібрала нагальні 
потреби у забезпеченні гуманітарних потреб та організовує закупівлі та відвантаження 
необхідної продукції. Допомога надається як хворим на ТБ, так за уразливим групам 
загального населення. 

В Донецькій області (за виключенням Маріуполя) здійснюється щоденний зв’язок з 
координатором по соціальним питанням: корегується направлення та отримання гуманітарної 
допомоги, визначаються потреби. Було надіслано і розподілено серед сімей ВПО і СЖО з 
дітьми продукти харчування, дитячі суміші та ін., а саме: 

• Добропілля –  на суму  63 511.25 грн. – 1004 кг – допомогу отримали 150 осіб; 
• Бахмут -  на суму 208 268.30 грн. -   1610 кг -  допомогу отримали 798 осіб; 
• Краматорськ -  20 401,70 грн  -   100 кг (100 осіб), та додатково на суму 150 000.00 

грн -   1224 кг (735 осіб) – перенаправлена допомога, запланована для Маріуполя, 
куди через військові дії не змогли організувати доставку. 

Доставку у Луганську область провести не вдалося через активні військові дії, вона була  
перенаправлена у Бахмут.  

У Харкові робота почала відновлюватись - соціальні працівники проводять скринінг та 
надають гуманітарну допомогу. Гуманітарна допомога була закуплена трьома партіями,  
сформовано 500 продуктових наборів для різних категорій клієнтів проекту з урахуванням: 
склад сім’ї, чи є діти, люди похилого віку, особи, які мають захворювання на туберкульоз. -  
Загальна вартість набору 350 грн., Очікується, що в регіон буде перенаправлений вантаж, 
який мав бути доставлений у Херонську область, але не дійшов до пункту призначення через 
окупацію регіону, на загальну суму 198 220 грн (продукти харчування, дитячі суміші для 
харчування, памперси для дітей, засоби гігієни). 

Всю гуманітарну допомогу, яка була запланована  та закуплена у березні на Луганську 
область у розмірі 208 268 грн  було оперативно перенаправлено на Бахмут. Міста області –
Кремінна, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ – дуже постраждали, інфраструктура 
зруйнована, соціальні працівники працюють тільки в режимі надання гуманітарної допомоги, 
доставленої в перші дні війни яка закінчується. Наразі відсутня можливість доставляти їм 
вантажі з гуманітарної допомогою. 

У Києві Центри соціальних служб працюють у форматі надання гуманітарної допомоги та 
консультацій ВПО, які перебувають в місті Києві тимчасово та надалі слідують в регіони 
евакуації.  Закуплено - 2,045 тони гуманітарного вантажу на  190 000,00 тис. грн. Гуманітарну 
допомогу було закуплено для потреб 250 сімей СЖО  з м. Києва. 

 

*** 

Проект  з виявлення ТБ стартував у березні у Львівській області. Значну частину проекту 
займає і надання гуманітарної допомоги. Оскільки, у зв’язку із переповненням притулків для 
переселенців у м. Львові та області, 
партнерська організація - БО “Благодійне 
товариство “Всеукраїнська мережа людей, 
які живуть з ВІЛ/СНІД”м.Львів” - прийняла 
рішення створити прихисток для 
тимчасового перебування внутрішньо 
переміщених осіб. Даний притулок 
функціонує впродовж останніх двох тижнів 
та станом на сьогодні у ньому проживають 
25 осіб із Донецької, Сумської, Запорізької 
областей та із м. Маріуполь. Зокрема, в 
притулку розміщені також і представники 
цільових груп.  У Львові отримали 3,8 тони 
гуманітарного вантажу (сума витрат – 229 



000,00 тис. грн), куди увійшли матраци, ковдри, постільна білизна – з метою обладннання 
додаткових ліжко місць  для 140 дітей-сиріт, дітей СЖО, яких було евакуйовано до міста 
Львова з Київської області.  

 
Підтримка медичних закладів 
 
За погодженням з Альянсом громадського здоров’я, в рамках проекту «Healthlink»  
партнорською організацією «Громадське здоров’я» (Полтава) закуплено медикаменти та 
передано їх до реанімаційних відділень та відділень  інтенсивної терапії  Полтавської обласної 
клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського, Полтавського військового шпиталю, потреб 
територіальної оборони м. Полтава та Полтавської області. 
 
Мобільні амбулаторії працюють в регіонах! 
 
  
На штаб надання гуманітарної допомоги 
перетворився і офіс партнерської організації «Шлях 
до дому» (Одеса), перевозити яку також допомагає 
мобільна амбулаторія Альянсу.  
 
Співробітники організації   допомагають в 
забезпеченні життєвих потреб жінок с дітьми, які 
вимушені виїхати зі своїх міст та в приготуванні їжі для 
захисників Одеси. 
ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА В РЕГІОНАХ: історії 
від партнерських організацій Альянсу 
 

Всеукраїнська благодійна організація «КОНВІКТУС УКРАЇНА» (Київ) продовжує 
реалізацію проєктів під час воєнних дій. Адапуючись до гострої ситуації, окрім "класичних" 
послуг проєктів організація надає продукти харчування, речі особистого захисту, 
психологічну та консультаційну допомогу лікарям та 
представникам уразливих груп населення у м. Києві та 
Київській області, а саме: 

- допомога особам з числа груп ризику  
(продукти харчування та засобів першої 
необхідності, психологічна та 
консультаційна підтримка, інше); 

- допомога особам, які опинилися в 
критичному становищі у зв’язку з воєнними 
діями; 

- патронаж ЛВІН які живуть з інвалідністю; 
- допомога жінкам з уразливих груп 

населення, які постраждали від насильства 
та опинилися у скруті під час воєнних дій. 

«Працівники Конвіктусу надавали мені допомогу ще до війни, я змогла вирішити питання зі 
здоров'ям, допомогли розпочати приймати АРВ-терапію та навчитися жити зі своїм діагнозом 
ВІЛ. Зараз вони приїздять до нас на район та привозять продукти, засоби гігієни, 
допомагають у доставці препаратів, за що я дуже вдячна. Я маю складний фінансовий стан і 
ця допомога для мене дуже важлива».  (Світлана, 34 роки). 

Громадська організація "Клуб "Еней" (Київ)  (пряма мова): 
 
«Війна - це безперервна боротьба 24/7, без вихідних та постійно на готові, це постійна гонка 
за життя, за безпеку, здоров'я, підтримку!!! Коли важливий кожен та кожна, коли немає 

Гуманітарний вантаж в Одесі 



статистики та сухих цифр, а є лише люди, різні та з різними потребами, дуже злякані люди, 
голодні, ті, які дуже потребують ліків без яких просто не зможуть жити, люди, які самостійно 
не можуть придбати собі продукти, ліки, самостійно попіклуватись про себе та своїх близьких, 
про своїх дітей, люди, які вже сьогодні лишились без житла, без їжі, без засобів до 
існування... Зараз наркозалежні люди залишилися без необхідного. 
 
Ми не залишаємо людей з наших спільнот. Надаємо послуги зменшення шкоди, підтримку, 
їжу, засоби гігієни. 
 
У ці темні часи дуже видно світло, яке 
випромінюють ті, хто готовий допомогти, хто 
може зібрати свої страхи, відкласти у бік та 
прийти на допомогу менш захищеним, менш 
самостійним, більше наляканим та 
нужденним.. Так наші соціальні працівники й 
працівниці, які лишились у нашому рідному 
Києві, а це не багато, не мало 12 хоробрих 
та відчайдушних, незважаючи на те, що 
місто лишилось майже без продуктів, ліків, 
знаходиться у стані війни, кожного дня нас 
попереджують про можливе захоплення 
рашистами, вони беруть шприці, спиртові 
серветки, медикаменти, їжу та йдуть туди, де їх дуже чекають, де відчай.. Дякуючи нашому 
самому надійному партнеру протягом 20 років -  Альянсу громадського здоров'я -, які як 
завжди перші приходять на допомогу та забезпечують безперервність послуг для 
найуразливіших груп населення, навіть під час війни не забувають про потреби людей, які 
вживають наркотики та секс працівниць. Завдяки їм допомогу отримало більше 3000 наших 
клієнтів, які отримали чисті шприци, засоби особистого захисту, їжу, ліки, консультативну 
допомогу та підтримку, а головне - отримали безцінне відчуття, що вони не забуті, не самі, 
що разом ми переможемо!! Борітеся! Поборемо! Нам Бог помагає!!!» 
 
 
БО "БФ "Громадське здоров'я", м. Кривого Рогу" продовжує роботу під час війни: 
працівники залишаються на зв'язку з клієнтами та надають найнеобхіднішу допомогу за всіма 
напрямками проектів. Продовжує працювати  мобільна амбулаторія, надаючи вчасно 
допомогу тим клієнтам, які потребують  її нагально. Кейс-менеджери постійно на зв’язку з 
клієнтами, навіть з тими, яким призначено АРТ та  кейси яких уже закриті. Важливий принцип 
роботи організації – «Ми не залишаємо людей зі спільнот, у тому числі тих, хто не має 
можливості вийти з дому». Їм додому доставляються продукти, надається психологічна 
підтримка. Організація продовжує працювати, бо, незважаючи на війну, або тим паче під час 
війни, клієнта потрібна допомога та підтримка. Нещодавно була можливість допомогти 20 
клієнтам, які вживають наркотики ін’єкційно, вони отримали мотиваційні набори засобів 
особистої гігієни. 
 
 
Світлана, клієнтка напрямку « Кейс-менеджмент/CITI - лікування за підтримки спільнот»  
дуже вдячна кейс-менеджеру: «Я маю певні проблеми зі здоров’ям, тому сама не мала 
можливості отримати АРТ, до того ж у мене закінчувалися продукти, мешкаю я сама, а отже, 
зважаючи на військовий стан, постійні звуки сирен та віддалені вибухи,  мене охопили паніка 
та страх. Ніхто до мене не приходив і не телефонував, тому я впала у відчай. Я вирішила 
потелефонувати до кейс-менеджера Ігоря, який свого часу допоміг мені стати на 
диспансерний облік та отримати АРТ. Ігор погодився мені допомогти, Яка ж я була рада, коли 
він прийшов до мене, приніс АРТ, продукти а також підтримав морально».   
 
 
 



 

ПІДТРИМАЙТЕ РОБОТУ ГУМАНІТАРНИХ КОНВОЇВ!  
 
Одержувач: Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» 
Код ЄДРПОУ: 26333816 
Банк: АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 
р/р: UA733006140000026004500347557 
 
Призначення платежу: Благодійна допомога для організації гуманітарних конвоїв 
 
Для переказів від фізосіб: 
ГРН - https://send.monobank.ua/jar/7d1dUL7yVs 
 
Bank Details for Humanitarian Convoy (USD) 
Beneficiary: ICF “Alliance for Public Health” 
Address: 24 Bulvarno-Kudriavska St., 01601 Kyiv, Ukraine 
Bank name: JSC “Credit Agricole Bank” 
Bank address: 42/4, Pushkinska St., Kyiv – 01004, Ukraine 
SWIFT code: AGRIUAUKXXX 
Account number: UA133006140000026005500198932 
Correspondent bank name: Credit Agricole SA (France) 
SWIFT code: AGRIFRPP 
Account Number: 20586620000 
Correspondent bank address: 12, place des Etats-Unis 92127 Montrouge Cedex, France 
Purpose of Payment: Donation for Humanitarian Convoy 
 
For individuals payment (USD), please, use this card: 5375418801251364 
 

 
*** 
Щоб підтримати нашу роботу з надання невідкладної допомоги, просимо вашої підтримки 
шляхом пожертвувань у будь-якій сумі на наступні рахунки: 
 
Одержувач: Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» 
Код ЄДРПОУ: 26333816 
 
UAH: 
Назва банку: АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»  
р/р: UA713006140000026009500198916, Призначення платежу: Благодійна допомога. 
 
Реквізити для переказів в іноземній валюті 
Beneficiary: ICF “Alliance for Public Health” 
Address: 24 Bulvarno-Kudriavska St., 01601 Kyiv, Ukraine 
Bank name: JSC “Credit Agricole Bank”,  
Bank address: 42/4, Pushkinska St., Kyiv – 01004, Ukraine 
SWIFT code: AGRIUAUKXXX 
 
USD: 
Account number: UA073006140000026009500299105 
 
Correspondent bank details for USD: Credit Agricole SA (France) 
SWIFT: AGRIFRPP, account number: 20586620000 
 
EUR: 
Account number: UA063006140000026000500198937 
 

https://send.monobank.ua/jar/7d1dUL7yVs


Correspondent bank details for EUR: Credit Agricole SA (France) 
SWIFT: AGRIFRPP, account number: 20586612000 
 
GBP: 
Account number: UA773006140000026008500198939 
 
Correspondent bank details for GBP: Credit Agricole SA (France) 
SWIFT code: AGRIFRPP, account number: 21185549000 
 
Purpose of Payment: Donation. 
Разом ми сильні!  
 
 

МБФ «Альянс громадського здоров’я» 

Контактна особа:  Мирослава Андрущенко   
е-mail: andrushchenko@aph.org.ua 
Тел. +38 (067) 232 4982 (також Viber, Telegram, WhatsApp) 
www.aph.org.ua   FB: AlliancePublicHealth       
 
 

mailto:andrushchenko@aph.org.ua
http://www.aph.org.ua/

