АЛЬЯНС ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

СИТУАЦІЙНИЙ ЗВІТ станом на 20.06.2022

Гуманітарні конвої Альянсу:

111 ДНІВ В ДОРОЗІ
111 ДНІВ ДОПОМОГИ

ПОПЕРЕДНІ ЗВІТИ
10.06.2022 Вірусний гепатит С.
Читати звіт
03.06.2022 100 днів війни. Читати звіт
20.05.2022 Після окупації. Читати звіт
06.05.2022 Профілактика. Читати звіт

Дмитро КОРОБЕНКО,
водій Гуманітарного Конвою Альянсу
«Ми є сполучною ланкою у великому та
спонтанному механізмі допомоги. Ми
робимо правильну роботу, гарну справу. Ми
не на фронті, але ми підставили свої плечі
країні»

28.04.2022 Внутрішньо переміщені
особи та мігранти. Читати звіт
08.04.2022 Надання гуманітарної
допомоги. Читати звіт
04.04.2022 Ситуація на тимчасово
окупованих територіях Херсону та
області. Читати звіт
31.03.2022 Ситуація з ЗПТ. Читати звіт
Ситуаційний звіт станом на 26
березня 2022 року. Читати звіт
Ситуація в Маріуполі. Ситуаційний
звіт: відповідь Альянсу на виклики,
які спричинила агресія РФ
в Україні. Читати звіт

Ярослав СКАЛА,
водій Гуманітарного Конвою Альянсу
«Я вважаю, ми врятували багато життів, дуже багато. Так, ми не такі вантажопідйомні як хотілось би, але ми швидкі,
мобільні та сміливі!»

Ситуаційний звіт станом на
21 березня 2022 року. Читати звіт
Ситуаційний звіт станом на
14 березня 2022 року. Читати звіт
Ситуаційний звіт станом на
8 березня 2022 року. Читати звіт

ПІДТРИМАЙТЕ

РОБОТУ АЛЬЯНСУ З
НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ
ДОПОМОГИ

З перших днів війни Альянс громадського здоров’я віддав
свої мобільні амбулаторії на гуманітарні потреби. Тепер
ці авто цілодобово працюють - здійснюють евакуацію жінок
та дітей, доставляють продукти, медикаменти, генератори,
медичну техніку, спорядження та інші цінні вантажі!

111 ДНІВ ГУМАНІТАРНИХ КОНВОЇВ, ЦЕ:
Перевезено понад 500 тон вантажів.
Пройдено понад 520 тисяч кілометрів.
Найдовший «спец» рейс – 2 740 км
(перевезення препаратів ЗПТ, березень
2022)
850 днів у дорозі (сумарна кількість
днів, які водії провели у рейсах).
Наш рекорд за одну добу — 14 екіпажів
на маршруті одночасно!
Понад 80 медичних закладів отримали
цінні вантажі з медикаментами та
товарами медичного призначення.
Транспортування препаратів ЗПТ до
19 лікувальних закладів у 6 областях:
зокрема 1,2 млн таблеток закуплених
МОЗ України та Альянсом громадського
здоров’я.
40 водіїв та штурманів. Наймолодшому
водію 20 років, найстаршому – 57.
Серед вантажів: медикаменти, медичне
обладнання різного виду складності,
продукти, дитяче харчування, гігієна,
спальники, каремати, дрони, системи
Старлінк, бронежилети та багато
іншого.

Фото: перші екіпажі,
перші маршрути
Гуманітарних Конвоїв
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15 мікроавтобусів Гумконвою здатні перевозити до 2 тон та 17м³
вантажу кожен; 1 вантажівка 5т/40м³ та тягач з
причепом на 20 тон.
Загальна вантажопідйомність нашого гумтранспорту
складає
близько 50 тон.
Одночасно ми можемо перевозити по всій
Україні близько 200 м³
вантажів!
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ЕВАКУАЦІЯ ЛЮДЕЙ

Фото: Під прицілами камер світових медіа:
«Бронебус» Альянсу на евакуації цивільних з Ірпеня

Буси Альянсу вивезли
декілька сотень людей з
Бучі, Ірпеня, Гостомеля,
околиць Києва. Лише за
один день 7 березня
з-під обстрілів з Ірпеня
у безпечне місце було
вивезено близько 100
мешканців.

Фото:
Евакуація людей
силами Альянсу.
Київ та область,
березень 2022 року
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МЕДИЧНІ ВАНТАЖІ

МЕДИЧНА ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА —
ГОЛОВНИЙ ПРІОРИТЕТ ДЛЯ ГУМАНІТАРНОГО КОНВОЮ!

Основним напрямком роботи Гумконвою
є перевезення медичних вантажів
(медикаментів,
медичних
матеріалів
та обладнання), а також гуманітарної
допомоги для медичних закладів.
Ми возимо допомогу у лікарні, військові
шпиталі, пологові будинки та інші медичні
заклади Харківської, Дніпропетровської,
Чернігівської, Сумської, Миколаївської,
Одеської, Запорізької областей. Дуже
потрібні гуманітарні вантажі їдуть туди,
де їх дуже чекають - до дитячих будинків,
будинків для літніх людей, центрів
розселення внутрішньо переміщених
осіб, мешканців деокупованих територій.
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Гумконвой миттєво реагує на запити шпиталів, де
лікуються поранені військові, і швидко доставляє
туди необхідні ліки та хірургічні матеріали

Фото: 4 масивних реанімаційних ліжка
буси Гумконвою доставили до опорної лікарні
у м. Черкаси

НА СТОРІНКАХ СВІТОВОЇ ПРЕСИ:
«Фургони Альянсу доставляють ліки з таких
безпечних зон, як Львів, поблизу західного
кордону України з Польщею, до Києва
та інших міст. […] Вони їдуть колонами по
8-10 авто, кожне з яких може перевозити
2 тони. Вантажі доставляють у лікарні або
до центру міста, де місцеві водії забирають
їх і везуть далі. Серед доставленого були
інсулін для діабетиків, ліки від раку та ліки
від ВІЛ, а також звичайні препарати, такі
як парацетамол та ібупрофен. Ліки Для
людей із хронічними захворюваннями
доставлялись ліки, без яких стан пацієнтів
може погіршитись чи скінчитись смертю».
Журнал «Politico»
07 квітня 2022
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РЕКОРДИ ГУМАНІТАРНИХ КОНВОЇВ АЛЬЯНСУ

20 тон

10

Найбільший обсяг
вантажу за 1 рейс
(цукор для
Миколаївської ОВА)

Найбільша кількість
транспортних засобів
в одній колоні
одночасно

4

5

Кількість
«машинорейсів»
з доставки
гумдопомоги з ЄС

53000 км
Найбільший
індивідуальний пробіг
(бус #39, водій
Андрій Глуховський)

Кількість
спеціальних
маршрутів з доставки препаратів ЗПТ

7

$4000

Кількість дівчат
(водіїв та штурманів)
у складі екіпажів
Гумконвою

Найбільша донація
для Гумконвою
(Наталія Скала
та громада
м. Портланд,
штат Мен, США)

16

1,5
доби

Максимальна
кількість людей, яких
одночасно перевозили у «вантажному
відсіку» буса

Бахмут та Попасна,
Донецької та Луганської області
Найдальші документально
зафіксовані точки призначення
конвою
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Найшвидший рейс
Київ-Львів-Київ
у середині
березня 2022

14
годин

Найшвидший рейс
Київ-Львів-Київ
у червні 2022

7

Гуманітарний конвой привіз ліки та товари медичного
призначення на українську Донеччину. Місто Бахмут
(водій Тарас Бобко)
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А ЩЕ…
Інколи попутно буси Гумконвою брали на облавок і дуже екзотичних пасажирів – «внутрішньо
переміщених тварин». І якщо песо- та котопереселенцями зараз вже важко здивувати, то ведмедів возять не часто! Та й папугам в нашому авто
було комфортно! Найхитрішими пасажирами
Гумконвою були двоє лисенят. Водій бусу №42
Андрій навіть імена їм придумав – «Аль» і «Янс».
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Чуча – координатор Альянсу
з питань переміщення тварин

Павло СКАЛА,
координатор Гумконвою

Якось у Львові наш автобус завантажував цілий
симфонічний оркестр!

Історія Гуманітарного конвою Альянсу розпочалася 1 березня 2022. Того дня 16 мікро-автобусів
Iveco Daily фактично евакуювали з-під Києва,
де вони стояли на станції для переобладнання під амбулаторії. Було вирішено перегнати
увесь флот до офісу Альянсу у центрі міста. Їздити Києвом у ті дні було практично неможливо –
блокпости, перекрите сполучення між правим та
лівим берегами, ракетні удари, ворожі ДРГ. Словом, небезпечно. Тому до операції, окрім водіївволонтерів, було залучено близько 15 бійців територіальної оборони Подільського району. Щоб
почати евакуацію, частину авто довелося «реанімувати» - від довгого стояння їхні акумулятори
«вмерли». І коли нарешті колона новеньких білих
бусів вирушила у бік Києва і радості не було меж,
з’ясувалось, що далеко вона не доїде. У бензобаках заледве бовталось по пару літрів пального.
Заправка ж у ті дні була за межею можливого –
кількакілометрові багатогодинні черги на кожну
АЗС. Тоді й народилось рішення заїхати «Гуманітарним конвоєм» на найближчу заправку. Упродовж півтори години поза чергою один за одним
до повного заправляли наші буси, виділивши
для цього дві окремі колонки. І лише тоді 16 авто,
увімкнувши аварійку, через численні блокпости
поїхали вже нічним Києвом до свого нового дому
– до офісу Альянсу. Саме тоді ми зрозуміли, у якому режимі пересуватимемось дорогами України
під час війни задля доставлення життєво важливої допомоги.
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КОМАНДА
Серед водіїв гуманітарних бусів є співробітники Альянсу та люди, які прийшли з різних сфер. Хтось у
мирному житті був менеджером, хтось — адміністратором на автомийці, інший — керівником відділу
продажу, менеджером готельно-ресторанного бізнесу, вчителем фізкультури, викладачем, фітнестренером, тренером з велосипедного спорту, мотоінструктором.

Віктор ПЕЛЕПАЧЕНКО,
водій Гуманітарного
Конвою

Моя мотивація – щось робити, бо не сила сидіти
бездіяльно і просто збоку спостерігати за всім,
що відбувається у країні.
Тому, коли знайомий запропонував мені долучитись, я того ж дня був готовий везти допомогу. Я сам
родом з Криму, і одного
разу у мене вже забрали
дім. Я не дозволю забрати мою землю знову.
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Новітня історія одного буса
12 березня до гуманітарного автопарку Альянсу
приєднався чи не найяскравіший «член команди»
- Спринтер. За три місяці він наїздив дорогами
України 37 тисяч кілометрів. Його вантажі їхали
до лікарень та гуманітарних логістичних центрів
Київської, Миколаївської, Одеської, Запорізької та
Харківської областей.
«Яскравість» Спринтера – це кольори Національної
збірної України з велоспорту. А його дбайливий
господар, водій № 1 Олексій Солнцев є
представником Національної збірної України з
велоспорту та Державним тренером з велоспорту.
Другий пілот Євген Андрійчук - тренер велошколи
«Промінь» у м. Біла Церква.
Проїхавши майже довжину екватору у складі
Гумконвою Альянсу по дорогах України воєнного
часу, днями Спринтер здійснив успішний маршкидок до сонячної Італії, де зараз почав працювати
за своїм основним призначенням – обслуговувати
збірну команду України з шосейного велоспорту!
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Жіночий квест
«Кажуть, в нас зараз найкраща вишиванка - бронежилет. Тому розкажу на що готові українки заради вишиванок для воїнів.
У п’ятницю тринадцятого доїхати бусами
(з механічною КП!) до польського кордону,
не знайшовши ніде пального і заправляючись з каністр, взятих у дорогу. Перетнути
кордон на парах і дотягнути до найближчої заправки у Польщі.
Дізнатись, що в аеропорту Шопена у Варшаві нас не завантажать у суботу, як планувалось, і треба чекати до понеділка. А у
понеділок провести там 10 годин, здійснивши кілька неможливих операцій: вмовити
польських митників випустити неопломбовані машини з вантажем на кількасот тисяч доларів або змусити вантажників розібрати палети, які не влазять у двері бусів і
вручну завантажити 4,6 т. Тоді домчати до
кордону, об’їхати на аварійці 20-кілометрову чергу і нахабно увірватись серед ночі на
пункт пропуску, бо наш вантаж чекають з
суботи. Перетнути кордон під виття повітряної тривоги рівно о 5-ій ранку і, зрадівши кінцю комендантської години, їхати під
ракетними ударами з Львівщини на Київ..
Але вже ввечері вівторка 650 бронежилетів
було доставлено до Києва.
Цієї поїздки не було б, якби не Альянс
громадського здоров’я, який з перших днів
війни поставив увесь свій флот бусів на
рейси, що возять гуманітарну допомогу
Україною і який без вагань зголосився
надати машини й цього разу.
Ну й найпрекрасніша частина усього цього – команда. Три шалені дівчинки, у яких
від рішення їхати до виїзду минуло менше
доби, які жодного разу не скисли (навіть
коли нас доїдали мошки у Ягодині), не заскиглили (навіть коли тягали повні каністри з дизелем) і не прокляли мене (навіть
коли тусили увесь день на спеці в аеропорту між фурами і літаками)!
До чого я це все? До того, що на одного воїна на фронті має працювати десяток цивільних тут у тилу. Я зізнаюсь, що проїхала
б ще стільки ж і вимутила б ще не одну поступку митників, прикордонників, вантажників - та будь-кого, везучи такий вантаж.
650 збережених життів. Дякую всім причетним, що дали пережити ці відчуття.»
Олександра Яворівська,
водій-волонтер Гуманітарного Конвою
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Олексій СОЛНЦЕВ,
водій Гуманітарного Конвою

«А ви знаєте, що Smart – це вантажна машина?
Якось передали нам 5 коробок з бронежилетами. Привезли ми їх адресатові, а той приїхав…
на Smart. «Та коробки ж більші за вашу машину!» - кажемо йому ми. «Нічого, - відповідає – я й
на дах можу, що не влізе примостити». Та вже за
15 хвилин усі коробки зникли у цій крихітній машинці і поїхали на фронт. Бо розмір не головне,
головне – завзятість українців»

ДОРОГАМИ ВІЙНИ

Фото: будні
Конвою,
геолокація
екіпажів
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му для собак і не розумів, що з
ним робитимуть волонтери, які
навіть авто не мають. «Ми беремо по мішку і носимо на спинах,
через ліс: тут недалеко – всього
кілька кілометрів. А голодних покинутих тварин там сотні».
В Андрія позаду понад десяток
рейсів з гуманітарними вантажами, географія яких розкидана
по найгарячіших точках, про які
писати не можна і по відкритих
українських ранах – Харкову, Чернігову, Ірпеню, Макарову… Він
легко впізнає звук виходу снаряду і знає час до приходу, за який
слід пірнути в укриття. На запитання чи страшно було там, відповідає: страшно бачити розтерзані
українські міста і села, страшно
думати про долі людей, які жили
тут до війни і про те, яким буде
їхнє повоєнне життя. Чи буде...

«На запитання «навіщо вам усе
це?» він відповідає: «Кожен робить, що може! Війна в нас одна
і перемога буде одна на всіх». Це
– Андрій. Він був викладачем у
виші, тоді працював у великому
автомобільному бізнесі, зрештою відкрив власний. А потім почалась війна.
Андрій каже, що гуманітарні
вантажі це, перш за все, про гу-

манізм і людяність. Його очі й
сьогодні робляться мокрими,
коли згадує як під Ірпенем, коли
його бус першим довіз гумвантаж до позицій ЗСУ, зовсім юні,
двадцятилітні воїни, які бачили
пекло, по-дитячому спитали чи
не привіз він бува… компоту.

Розпач від безсилля змінюється
рішучістю попри втому і небезпеку возити вантажі до кінця
війни, бо Андрій знає, що кожен
кілометр шляху пройдений його
бусом - це кілометр шляху до перемоги і просить передати усім:
вірте в ЗСУ – ми обов’язково переможемо!

Швидко витирає сльозу, розповідаючи як доставив під окуповане місто повну машину кор-

Олександра Яворівська
(волонтерка Гумконвою)
про Андрія Рогового,
водія Конвою

ГУМАНІТАРНІ КОНВОЇ АЛЬЯНСУ –
ЦЕ ЛЮДЯНІСТЬ, ДОПОМОГА І ПІДТРИМКА!
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УКРАЇНА ОБОВ’ЯЗКОВО ПЕРЕМОЖЕ!

Тарас БОБКО,
водій Гуманітарного Конвою

Дмитро КОРОБЕНКО,
водій Гуманітарного
Конвою Альянсу
«Завдяки нам лікарні отримали медикаменти та медичні матеріали, які рятують
життя нашим пораненим та
лікують хворих; завдяки нам
військові отримали бронежилети, які будуть захищати
їхні життя»

«Що ми зробили для перемоги у цій війні?
Ніхто не знає. Ми й самі ніколи не взнаємо
- нам ніхто не подзвонить і не скаже, які
доставлені нами ліки врятували життя.
Скільки цих врятованих життів? Одне?
Тисяча? Ми ніколи цього не дізнаємось.
Але ж і робимо ми це не заради подяки,
а заради перемоги! І чим довше ми це
робимо, тим ближчою є наша перемога.
Кожне врятоване життя безцінне»

aph.org.ua
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З питань оперативних перевезень медичної гуманітарної допомоги
звертайтеся за телефоном +38 050 602 3980
З питань залучення вашого власного вантажного автотранспорту
до життєво-важливих гуманітарних перевезень набирайте + 38 050 382 5178
Основні екіпажі Гумконвою:
Віктор Пелепаченко та Артем Осипян (Іveco Daily #27),

Ярослав Скала та Олена Гранкіна (Іveco Daily #29),

Володимир Безногих та Євген Оніщенко (Іveco Daily #32)

Андрій Глуховський та Анастасія Білова (Іveco Daily #39)

Андрій Роговий (Іveco Daily #42)

Дмитро Коробенко та Сергій Косаченко (Іveco Daily #54)

Олександр Басов та Валерія Курбатова (Іveco Daily #57)

Ігор Кривицький (Іveco Daily #58)

Тарас Бобко (Іveco Daily #73)

Сергій Басов та Світлана Басова (Іveco Daily #82)

Володимир Куц (Іveco Daily #93)

Олексій Солнцев та Євген Андрійчук (позивний «Спринтер»)

Михайло Обіух (тягач з причепом, #98)

Андрій Cамбуров та Олексій Васильєв (5-тонник, #21)
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Водії-волонтери гумконвою:

Координація та підтримка:

Сергій Косаченко

Олександра Следь

Олександра Яворівська

Ольга Тимець

Ярослав Васильєв

Павло Смирнов

В’ячеслав Євтушенко

Павло Скала

Андрій Іванов

Олександр Стрільців

Олександр Макієнко

Катерина Мангатова

Сергій Федоров

Лілія Боцюк

Петро Брицький

Катерина Слободянюк

Ігор Войтенко

Яна Федотова

Ірина Тихомирова

Василь Лабич

Олексій Стольников

Сергій Бондар

Андрій Денісов

Олег Сукач

Олексій Матяш

Галина Плачинда

Володимир Яременко
В’ячеслав Аглотков

Основні донори Гумконвою Альянсу:
Глобальний фонд
Центри з контролю та профілактики захворювань у США (CDC)/ Надзвичайна ініціатива Президента
США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR)
Найбільші приватні благодійні внески:
Наталія Скала та громада м. Портланд (штат Мен, США)
Єлизавета Рамсахай
CREATIO EMEA LTD
ТОВ «ГIГАКЛАУД»
ТОВ «СОФТПРОМ СОЛЮШИНЗ ТО»
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ОБЕРІГ ІТ БАЙ А-ТАЙП. / LIMITED LIABILITY COMPANY SUBSIDIARY
ENTERPRICE OBERIG IT BY A-TYPE

Усі фото зроблені учасниками команди
Гуманітарного конвою Альянсу
Переможці внутрішнього фотоконкурсу
серед екіпажів:
1 місце -Володимир Куц (№93)
2 місце -Андрій Глуховський (№39)
Спецномінація - Тарас Бобко (№73)
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НАШІ ПАРТНЕРИ
Медичні заклади – отримувачі медичної гуманітарної допомоги:
Житомирська область

Київ
•• Національна дитяча спеціалізована лікарня
«Охматдит»
•• Національний Інститут раку
•• ДУ «Науково-практичний медичний центр
дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ
України»
•• Державний заклад «Український науковопрактичний центр екстреної медичної
допомоги
та
медицини
катастроф
Міністерства охорони здоров’я України»
•• КНП «Центр екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф м. Києва»
•• Національний
військово-медичний
клінічний центр «Головний військовий
клінічний госпіталь»
•• Національний Інститут
хірургії ім. М. Амосова

серцево-судинної

•• Інститут кардіології імені академіка М.Д.
Стражеска
•• Клініка нефрології
клінічні

•• КНП
«Лікарня
№2
ім.
Житомирської міської ради

Павлусенка»

Запорізька область
•• КНП «Обласний клінічний заклад з надання
психіатричної
допомоги»
Запорізької
обласної ради
•• КП «Пологовий будинок №3» Запорізької
міської ради
•• КНП
«Міська
клінічна
Запорізької міської ради

лікарня

№9»

•• КНП Запорізька клінічна лікарня Запорізької
обласної ради
Івано-Франківська область

•• Центр кардіології та кардіохірургії

•• КНП «Київська міська
швидкої допомоги»

•• Комунальне некомерційне підприємство
«Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф.Гербачевського» Житомирської обласної ради

лікарня

•• КНП «Київська міська клінічні лікарня №1»
•• КНП «Київська міська клінічні лікарня №17»
•• КНП «Київська міська клінічні лікарня №18»
•• КНП «Київська міська клінічні лікарня №7»
•• Київський міський пологовий будинок №1
•• Київський міський пологовий будинок №6
Дніпропетровська область
•• КП «Дніпропетровська обласна клінічна
лікарня ім. Мечникова» Дніпропетровської
обласної ради
•• Міська багатопрофільна клінічна лікарня
матері та дитини ім. Руднєва, м. Дніпро
•• КП «Криворізька міська клінічна лікарня
№2» Криворізької міської ради

•• Комунальне некомерційне підприємство
«Прикарпатський
наркологічний
центр
Івано-Франківської обласної ради»
Київська область
•• КНП «Броварська багатопрофільна клінічна
лікарня»
•• КНП
Бородянської
селищної
ради
«Бородянська центральна районна лікарня»
•• КНП «Бучанський центр первинної медикосанітарної допомоги»
•• КНП «Гостомельський центр первинної
медико-санітарної допомоги Гостомельської
селищної ради»
Миколаївська область
•• КНП Миколаївської міської ради «Міська
лікарня №1», м. Миколаїв
•• КНП Миколаївської міської ради «Міська
лікарня №3», м. Миколаїв
•• КНП Миколаївської міської ради «Міська
лікарня №5», м. Миколаїв

№8»

•• КНП Миколаївської міської ради «Міська
лікарня швидкої медичної допомоги». м.
Миколаїв

•• КП «Криворізький протитуберкульозний
диспансер» Дніпропетровської обласної
ради

•• КНП
«Миколаївська
обласна
клінічна
лікарня» Миколаївської обласної ради

•• КНП
«Міська
клінічна
Дніпровської міської ради

лікарня

•• КНП «Миколаївський обласний центр
психічного
здоров’я»
Миколаївської
обласної ради
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Одеська область

Тернопільська область

•• КНП «Центр профілактики та боротьби З ВІЛінфекцією/СНІДОМ» Одеської міської ради
•• КНП «Одеська обласна лікарня» Одеської
облради
•• КНП «Міська клінічна лікарня № 11» Одеської
міської ради
•• КНП «Міська клінічна інфекційна лікарня»
Одеської міської ради
•• КНП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги № 3», Одеської міської ради
•• КНП «Міський психіатричний диспансер»,
Одеської міської ради
•• КНП
«Білгород-Дністровська
міська
багатопрофільна
лікарня»
БілгородДністровської міської ради
•• КНП «Ізмаїльська міська центральна лікарня»
Ізмаїльської міської ради
Полтавська область
•• Комунальне підприємство
обласний центр терапії
Полтавської обласної ради

«Полтавський
залежностей»

•• КП «Пирятинська центральна районна
лікарня» Пирятинської районної ради
•• КНП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги» м. Горішні Плавні
•• КНМП «Кременчуцький
центр ІІ рівня»

перинатальний

Сумська область
•• КНП Клінічна лікарня №5 Сумської міськради
•• КНП «Сумська обласна клінічна лікарня»
Сумської обласної ради
•• КНП «Обласний клінічний медичний центр
соціально
небезпечних
захворювань»
Сумської обласної ради
•• КНП «Обласна клінічна спеціалізована
лікарня» Сумської обласної ради
•• КНП «Шосткинська центральна районна
лікарня» Шосткинської міської ради
•• КНП «Конотопська
лікарня»

центральна

районна

•• КНП «Буринська центральна
лікарня ім. проф. М.П. Новаченка»

районна

•• КНП «Лебединська центральна районна
лікарня»
•• КНП
«Середино-Будська
районна лікарня»

центральна

•• КНП «Тернопільський обласний медичний
центр соціально-небезпечних захворювань»
Харківська область
•• КНП Міська клінічна лікарня швидкої та
невідкладної медичної допомоги ім.проф.
Мещанінова Харківскої міської ради
•• ДУ «Інститут загальної та невідкладної
хірургії ім. Зайцева Національної Академії
Медичних наук України, м. Харків
•• ДУ «Національний інститут терапії ім. Малої
Національної академії медичних наук
України, м. Харків
•• КНКП «Міська клінічна лікарня № 14 ім. проф.
Гіршмана Харківської міської ради
•• КНП «Міська дитяча клінічна лікарня № 16»
Харківської міської ради
•• КНП «Харківська Обласна клінічна лікарня»
Харківської обласної ради
•• КНКП «Міська клінічна
Харківської міської ради

лікарня

№

30

•• КНКП «Міська клінічна
Харківської міської ради

лікарня

№

31

•• КНП «Обласна дитяча клінічна лікарня №1»
Харківської обласної ради
•• Військово-медичний
клінічний
центр
північного регіону (в/ч А-3306), м. Харків
•• КНП «Мереф’янська центральна районна
лікарня» Мереф’янської міської ради
Чернігівська область
•• КНП «Обласний центр екстреної медичної
допомоги
та
медицини
катастроф
Чернігівської облради»
•• Козелецька ЦРЛ
•• КНП
«Чернігівська
обласна
Чернігівської облради»
•• Центр
екстреної
медичної
Чернігівської облради

лікарня
допомоги

•• КНП
«Чернігівська
обласна
психоневрологічна лікарня» Чернігівської
облради
Черкаська область
•• КНП «Третя Черкаська міська
швидкої допомоги», м. Черкаси

лікарня

•• КНП «Черкаська обласна лікарня» Черкаської
облради

•• КНП «Кролевецька центральна районна
лікарня»
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Державні і недержавні організації
•• Міністерство охорони здоров’я України

•• ГО «Про Добро»

•• Міністерство оборони України

•• ГО «Солідарна справа громад»

•• БО «Волонтерська сотня»

•• ГО Перший жіночий ветеранський простір
«ReHab»

•• БО «З теплом у серці»

•• Гуманітарний штаб «ДОФ»

•• БО «Світлі справи»

•• Гуманітарний штаб при Миколаївській ОВА

•• Борзнянська міська рада

•• Дарницька тероборона КМДА

•• БФ «Hope UA»

•• Дрогобицька
адміністрація

•• БФ «Благо»
•• БФ «Гуманітарні ініціативи»

•• Команда “NIKO.VOLUNTEERS”

•• БФ «Криниця Якова»
•• ВГО
«Всеукраїнська
рада
(ресусцитації)
та
екстреної
допомоги»

реанімації
медичної

•• Вишгородська
хреста України

Червоного

організація

районно-військова

•• МБФ «Україна Відкрите серце»
•• Печерський районний у місті Києві
територіальний центр комплектування та
соціальної підтримки

•• ГО “Help People”

•• Подільський районний у місті Києві
територіальний центр комплектування та
соціальної підтримки

•• ГО «Захист заради перемоги»

•• Ротарі Клуб Київ

•• ГО «Західно-Українська асоціація «Спадщина
України»

•• Світловодська міська рада

•• ГО «Піклуюсь»

•• ТТ «Карпатські стежки»
•• БО «Благодійний фонд «Добро-КР»
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ПІДТРИМАЙТЕ ФІНАНСОВО ГУМАНІТАРНІ КОНВОЇ
АЛЬЯНСУ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я!

Для переказів від
фізосіб у гривнях:
https://send.monobank.ua/jar/7d1dUL7yVs

Реквізити для переказів
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
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

РАЗОМ ПЕРЕМОЖЕМО! СЛАВА УКРАЇНІ!

МБФ «Альянс громадського здоров’я»
Контактні особи:
Павло Скала,
асоційований директор з політики та партнерства
е-mail: skala@aph.org.ua
Тел. +38 (050) 382 51 78 (також Viber, Telegram, WhatsApp)
Мирослава Андрущенко,
менеджер програм з політики та адвокації
е-mail: andrushchenko@aph.org.ua
Тел. +38 (067) 232 4982 (також Viber, Telegram, WhatsApp)
www.aph.org.ua
FB: AlliancePublicHealth

aph.org.ua
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