
 

 

 

 

 

АЛЬЯНС ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я:  

відповідь на виклики,  які спричинила агресія РФ в Україні 

(ситуаційний звіт станом на 14.03.2022) 

 

Ключові підходи  

 

У ситуації безпрецедентної агресії Росії, Альянс громадського здоров’я, знаходиться, як 

завжди, на передовій і бореться за Україну та її народ. Ми залишаємося з народом України в 

цій боротьбі за суверенітет України. Ключовими підходами є у даний момент є безпека 

персоналу та клієнтів  проектів та збереження ключових сервісів, які допоможуть 

бенефіціарам зберегти доступ до життєво важливого лікування (особливо 

препарати ЗПТ та АРТ).  Оперативно реагуючи на виклики часу, Альянс включив у свою 

діяльність заходи, спрямовані на протидію агресії, включаючи закупівлю, організацію 

та постачання гуманітарної допомоги. 

 

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА 

 

Альянсом прийняте рішення про надання мобільних 

амбулаторій, які знаходяться на балансі організації для 

гуманітарних потреб - евакуації найбільш уразливих 

категорій населення, жінок та дітей, доставки продуктів 

та медикаментів!  Цілодобово вони працюють, 

доставляючи гуманітарні грузи з Західної України до Києва 

та сходу.  

 

Всього було проведено три виїзди гуманітарного конвою 

Київ-Львів-Київ (7 машин, орієнтовно 42 тони вантажу), 

три виїзди за маршрутом Київ-Луцьк-Київ (3 машини,  

орієнтовно 18 тон вантажу). Гуманітарні вантажі 

доставляються на склад у Києві з подальшим розвезенням 

по НУО, ТРО, лікарнях тощо. Окремо, поза складом, 

поставляються ліки та гуманітарка до Броварів 

(центральна районна лікарня), Козелець та інші гарячі 

напрямки в бік Чернігова.  

 

Підготовка  до перевезення 
гуманітарного вантажу  мобільнуою 
амбулаторію Альянсу 

Команда гуманітарного патруля Альянсу 
Тепер наші буси матимуть спеціальні наклейки 



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.  

Також робота багатьох партнерських організацій 

переформатована на надання гуманітарної допомоги. За погодженням з Альянсом, для 

розвезення гуманітарних вантажів використовуються мобільні амбулаторії, також завдяки 

перерозподілу коштів закупляються гуманітарні вантажі. Партнерська організація «Соціальні 

ініціативи з охорони праці та здоров'я», завдяки оперативному реагуванню Альянсу та зміні 

цільового призначення наявних коштів і спрямування їх на гуманітарну підтримку, зібрала 

нагальні потреби у забезпеченні гуманітарних 

потреб та організовує закупівлі та відвантаження 

необхідної продукції. Допомога орієнтована на 

клієнтів соціальних служб, що звертаються 

за допомогою і мають дітей. Цінні гуманітарні 

вантажі вже доставлені у Київ, Рубіжне, 

Сєвєродонецьк, Слов’янськ, Кремінну, Добропілля, 

Херсонську область. Вони містять продукти, ліки, 

дитячі підгузки.  

 

На штаб надання гуманітарної допомоги 

перетворився і офіс партнерської організації «Шлях 

до дому» (Одеса), перевозити яку також допомагає 

мобільна амбулаторія Альянсу.  

 

ДОСТУП ДО ЛІКУВАННЯ 

 

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ 

Новий сервіс #HELPnow допомагає у отриманні доступу до АРВТ, 

ПТБ, лікування гепатиту та замісної терапії.  

Допомога, яку надає сервіс #HELPnow наразі: 

• підтримка та координація у отриманні доступу до АРВ-

терапіій, замісної терапії (ЗПТ), протитуберкульозного(ПТБ) 

та лікування гепатиту 

• підтримка та координація у отриманні психологічної допомоги 

• підтримка у отриманні в онлайн втрачених медичних 

призначень щодо лікування ВІЛ 

 

Станом на 14 березня 2022 р.  відкрито 303 кейси. З них: 

• Питання АРТ/ВІЛ: 176 (в Україні - 62, з-за кордону - 114)  

• ЗПТ: 120 (Україна - 82, з-за кордону - 38)  

• Інші (туберкульоз, гепатит тощо) - 20 (у більшості випадків, йдуть в одній «зв’язці» з 

іншими захворюваннями) 

 

ДОСТУП ДО АРТ 

 

100 000 людей, які живуть з ВІЛ, проживають на територіях міст на областей, які зазнали 

російського вторгнення, активних бойових дій та часткової окупації. На територіях України, 

Гуманітарний вантаж в Одесі 



де відбувається вторгнення російських військ та ведуться бойові дії, проживає 98 261 ЛЖВ, з 

них 59 543 приймають АРТ. 

 

Кількість пацієнтів, які отримують АРТ у регіонах високого ризику 

 
У більшості регіонів проекти з прихильності до лікування продовжують працювати, у деяких 

скорочені години роботи через комендантську годину. Втім з багатьма клієнтами втрачено 

зв’язок, як і з окремими регіонами1. У більшості регіонів діяльність зосереджена на 

забезпечення АРТ як пацієнтів, які проживають на території регіонів, так і тих, хто прибуває 

під час евакуації. 

 

• Київ: мобільні команди працюють частково, 

оскільки більшість працівників виїхали з міста, 

але консультують клієнтів, які отримують 

послуги в рамках компоненту по прихильності, 

онлайн. Єдина соцпрацівниця, що залишилась 

доставляє лікування в межах Києва. 60% 

клієнтів з приміської зони не на зв’язку. 

Київська область: команда евакуйована і 

консультує онлайн, фізично консультує і 

доставляє препарати лише соцпрацівник у 

Борисполі. ЗОЗ в Білій Церкві продовжує роботу 

по видачі АРТ. Втрачено зв'язок з 50 % 

клієнтів проекту . Продовжується діяльність із 

відправки АРТ пацієнтам поштою, але вона 

обмежена через закриття багатьох відділень. 

Безпосередньо доставка АРТ відбувається тільки для важких пацієнтів. 

• Одеська область: Всі сили партнерської організації ГО «Альтернатива» направлені 

на забезпечення АРВ-препаратами пацієнтів, як тих, які є клієнтами проекту, так і 

 
1 Дані по проектах MCF (за підтримки CDC ), Treatment (за підтримки CDC ), HealthLink, за підтримки USAID 

Доставка препаратів АРТ, Дніпропетровська 
область 



інших. Даний процес ускладнено тим, що препарати видаються тільки на місяць. 

Пацієнтам, які були вимушені виїхати, передано виписки зі схемами лікування, та, за 

можливості, надається сприяння в отримані лікування за новим місцем перебування. 

Відповідна допомога надається і пацієнтам, які прибули до Одеси як переміщені особи. 

За можливості препарати відправляються Новою поштою. 

• Чернігівська область - проводиться онлайн консультування клієнтів, та доставка 

препаратів АРТ і ПРЕП клієнтам, до яких можливо доїхати на МА. Відновлено 

тестування ЛВІН в м. Козелець.  На пунктах забору крові активно проводиться 

тестування. Доставка препаратів поштою призупинена.  

• Активно ведеться діяльність у Кіровоградській, Полтавській та 

Дніпропетровській областях, де  соціальні працівники 

доставляють тести та препарати АРТ. У 

Дніпропетровській області частково продовжується 

діяльність із відправки АРТ пацієнтам поштою. Крім 

того, забезпечується транспортування зразків крові 

задля обстеження на ВН, СД4 тощо. 

• Миколаївська, Запорізька області,  - діяльність 

проводиться з урахуванням військового стану та 

оперативної ситуації клієнтам доставляється АРТ та, за 

можливості,  проводиться тестування в містах. 

Тестувати в області зараз неможливо, хоча раніше 

більшість діяльності було зосереджено поза обласними 

центрами.  

• Донецька область - продовжується діяльність із 

відправки АРТ пацієнтам поштою там, де це можливо. 

МК з Костянтинівки доставляється АРТ по місту, 

проводиться онлайн консультування. Тестувати в області зараз неможливо 

(раніше 95% діяльності було зосереджено в області).  

• Умань (Черкаська область) – надаються послуги 

тестування/консультування/супровод, онлайн консультування. Робота МК у 

Кіровоградській області припинена. 

 

Зони гарячого конфлікту: 

• Маріуполь – зв’язку з містом практично немає, координатор мобільної команди 

вийшла на зв'язок, повідомивши, що жива. З іншими  спеціалістами контакту немає. 

• Херсон - люди знаходяться в бомбосховищах, надають онлайн-консультації клієнтам 

компоненту по прихильності, за можливості доставляють АРТ. 

 

Історії бенефіціарів 

 

Київська область: Анастасія, жителька Немішаєвого, прийшла в проект перед самою 

війною, на 20-му тижні вагітності. Протестувавшись як партнер ЛВІН (її привів чоловік), 

дізналась про позитивний результат швидкого тесту на ВІЛ. За допомогою працівників 

мобільної команди Київської області  жінка стала на облік та почала приймати АРТ. Коли 

почалась війна, можливості виїхати за межі селища не було, оскільки воно було оточене 

російськими військовими. Мобільна команда проекту  підтримувала з нею постійний зв'язок.  

Врешті, через два тижні Анастасія з чоловіком змогли втекти з-під обстрілів і виїхали до 

Вінницької області. Оскільки на руках в клієнтки таблеток залишалось лише на 3 дні, а у її 

стані переривати лікування не можна було, команда проекту організувала доставку 

препаратів за місцем проживання клієнтки (відвезли самостійно).  Зараз вона в безпеці і має 

можливість продовжувати лікування. Соціальний працівник постійно з нею на зв'язку і 

старається підтримувати її у цей складних для всіх нас час. 

Транспортування зразків крові на CD4, 
Дніпропетровська область 



 

Донецька область: Як каже водій мобільної 

команди з Костянтинівка: «Нічого героїчного ми не 

робимо, ми просто виконуємо свою роботу». 

Незважаючи на складну обстановку, команда 

продовжує роботу. Під час виїзду до Слов’янська 

довідались, що в Харківській області на кордоні з 

Донецькою чотири клієнти проекту просять 

евакуювати їх в Краматорськ. Команда ризикнула. 

проїхала ще 50 км та вивезла клієнтів в безпечне 

місце.   

 

 

 

ЗАМІСНА ПІДТРИМУВАЛЬНА ТЕРАПІЯ 

 

Один із ключових напрямків діяльності Альянсу – спільна з партнерами (державними 

установами, організаціями спільноти та пацієнтськими організаціями) координація зусиль зі 

збереження доступу пацієнтів до послуг ЗПТ. 

 

 

 

Загальна ситуація: 

 

Станом на лютий у всіх регіонах України нараховується більш як 17 210 пацієнтів ЗПТ. Також 

за офіційними даними більш як 2700 пацієнтів отримували лікування на базі приватних клінік. 

В реальності ця цифра може сягати 5 000 і більше пацієнтів.  Хоча переважна більшість 

пацієнтів отримують ЗПТ у обласних центрах, де є ще певний запас препарату та пацієнти 

отримують препарат на термін 10-15-30 днів, вже зараз можна сказати про припинення/та 

потенційне припинення терапії (коли закінчиться препарат у пацієнтів на окупованих 

територіях/ чи неможлива його доставка) у Маріуполі, Херсонській (включно із м. Херсон та 

окупованими містами – Нова Каховка та ін.), Запорізькій (Мелітополь, Бердянськ), Сумській 

(Охтирка, Лебедин, Конотоп та ін.), Харківській (Чугуїв, Балаклея та ін.) областях.  



 

Переміщення пацієнтів ЗПТ. 

 

За оперативними даними, які уточнюються, прийнято: 

• Хмельницька область – 11 пацієнтів 

• Полтавська область – 18 пацієнтів 

• Львівська область – 23 пацієнти 

• Чернівецька область  - 6 пацієнтів 

• Івано-Франківська область – 5 пацієнтів 

 

Ключові тенденції:  

• Проекти Альянсу із супроводу пацієнтів ЗПТ продовжують працювати.  

• Надається оперативний супровід пацієнтів, які переїжджають в інші регіони України. 

Всі вони продовжують ЗПТ. За оперативними даними кількість цих пацієнтів складає 

до 100 осіб (дані змінюються щодня).  

• В основному пацієнти (за виключенням окупованих міст/сайтів та міст де ведуться 

інтенсивні бойові дії) залишаються вдома та очікують доставки препаратів. На 

більшості сайтів ще є певний «запас міцності» за рахунок отриманих раніше 

препаратів на 10-15-30 днів та невеликих залишків.  

• Альянс у співпраці із міжнародним проектом SOS та міжнародними партерами 

координує забезпечення пацієнтів ЗПТ та АРТ у інших країнах – Молдова, Польща, 

Німеччина, Угорщина та інші. За оперативними даними таких пацієнтів нараховується 

від декількох до десяти і більше осіб у кожній країні (дані уточнюються).   Для 

оперативного інформування на сайті проекту Альянсу  https://zpt.org.ua у мобільному 

додатку створена окрема кнопка «В умовах війни». 

• В Дніпрі в рамках проекту за підтримки CDC була забезпечена доставка метадону в 

Павлоград та Нікополь медичним транспортом закладу у співпраці із поліцією. 

• Була підтримана робота сайту ЗПТ на лівому березі Києва – зокрема, доставка 

медичного персоналу. Така ж ситуація і на низці інших міст - соціальні працівники НУО 

та пацієнти допомагають медичному персоналу дістатися сайту.  

• Постійно працює Гаряча лінія по ЗПТ, проводячи моніторинг ситуації, збір потреб, 

реагування на критичні дзвінки-кейси та вжиття всіх зусиль щодо їх вирішення.    

 

ЦГЗ МОЗ України у співпраці із Альянсом та 100% життя провів оперативну закупку 

препаратів в Одесі. Зібрані потреби із регіонів, де ситуація наближалася до критичної із 

залишками препаратів. Визначені логістичні перевізники та питання прийому і зберігання 

препарату на місцях. Препарат вже доставили у Вінницю, в процесі доставки у Львів та 

Ужгород. Доставка в інші регіони (за виключенням міст і містечок, які окуповані, чи на 

території яких ідуть інтенсивні бойові дії) запланована на найближчий час та залежать від 

поточної ситуації.  

 

Історії  з регіонів 

 

Львів (Благодійне товариство «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з 

ВІЛ/СНІД»):  Допомогу отримала сімейна пара з Ірпіня Київської області (Марина 33 роки 

та Ігор 31 рік), які разом переїхали до Львова та не знали де отримати препарати ЗПТ. 

Пацієнти були у важкому психологічному стані, пригнічені та стомлені важкою дорогою. 

Зусиллями соціальних працівників, їм було надано належну психологічну підтримку, допомогу 

у знаходженні місця перебування та ночівлі. Клієнти також отримали консультацію з питань 

здоров'я. Працівники організації скерували клієнтів на проходження потрібних обстежень та 

аналізів. Для гарантування оперативного отримання пацієнтами належного лікування, їх було 

доставлено безпосередньо в лікувально-профілактичну установу, де вони змогли стати на 

облік і почати отримувати необхідні препарати. 

 



Хмельницький (Хмельницьке 

обласне відділення БО 

«Всеукраїнська мережа людей, які 

живуть з ВІЛ/СНІД: До кейс-

менеджера звернувся клієнт платного 

сайту ЗПТ, який стояв на обліку у 

Харкові. До останнього він залишався у 

рідному місті, ховаючись від обстрілів у 

підвалах, адже був прив’язаний до 

програми ЗПТ. Коли пацієнт не зміг 

отримати препарат, вирішив все таки 

виїхати з міста. Приїхавши до 

Хмельницького, одразу отримав 

консультативну допомогу. Кейс-

менеджер допоміг стати на сайт видачі 

ЗПТ та надав психологічну підтримку. Вимушений переселенець дуже вдячний за швидке 

реагування та допомогу в постановці на облік, що дало змогу забезпечити безперервність 

отримання життєво необхідних препаратів для збереження психоемоційного та фізичного 

здоров’я. 

 

Житомир (ГО «Перспектива»): «На даний 

момент у нас склалася унікальна спільнота 

«ЗТшників». У реальному часі ми спілкуємося, 

бачимо які є проблеми і вирішуємо їх як можемо, 

збираємо реальні потреби і відразу намагаємося 

їх покрити. Це стосується і серйозних проблем, і 

невеликих труднощів, з якими стикаються 

клієнти. Ми можемо почути та врахувати думку 

кожного! Окрема подяка та низький уклін нашим 

медпрацівникам! У перший день війни ми 

відправили всіх без винятку клієнтів на 

самостійний прийом на 15 днів. Усі хлопці, які 

перебувають у ЗСУ, теробороні, чергують на блок 

постах – отримали препарат на місяць. Ми взяли 

23 нових клієнтів, багато з них це переселенці з окупованих або найгарячіших територій. Їх 

усіх взяли в день звернення, без зайвої бюрократії та зволікання. Хоча зараз боїмося, коли 

буде постачання препарату, чи вистачить нам його без урізання дозувань. Це дуже важливе 

питання, на яке, поки що, ні в кого немає відповіді. Один із лікарів сайту виїхав з міста, тому 

другий лікар, незважаючи на поважний вік - 73 роки - і проблеми з пересуванням, вийшов і 

виходить до цього дня на роботу! Дві медсестри з маленькими дітьми – виходять на роботу 

щодня без вихідних та не залишають своє робоче місце навіть під час повітряної тривоги! 

Добре, що зараз проблема доставки медпрацівників з дому на сайт і назад вирішена завдяки 

фінансуванню Альянсу громадського здоров'я, бо раніше наша медсестра йшла пішки близько 

години в обидва боки, при тому що місто обстрілювали ракетами! Зараз наших 

медпрацівників возять на роботу і додому. Величезна їм подяка!»  

 

Юлія Рубцова, координатор напрямку ЗПТ  

 

 

ДОСТУП ДО ПОСЛУГ З ПРОФІЛАКТИКИ ВІЛ 

Всі НУО - виконавці проєктів за фінансової підтримки ГФ – працюють, оперативно реагуючи 

на ситуацію у своєму регіоні. Надання послуг наразі зупинено в деяких регіонах, як-то 

Харкові, Сумах, Маріуполі, Сєвєродонецьку. За період з 24.02.2022 по 11.03.2022 різними 



профілактичними послугами було охоплено 1904 клієнти (подані дані з 18 регіонів України 

(зокрема, 1368 ЛВНІ, 103 СП, 176 ЧСЧ, ), з них 101 новий клієнт.  Інформація уточнюється. 

 

Через вимушене переселення клієнтів проєктів до інших регіонів України, задля забезпечення 

безперервності надаваних їм послуг, налагоджено переадресацію таких клієнтів до місцевих 

організацій. Для цього в кожній організації визначені контактні особи з числа надавачів 

послуг, які консультують з питань актуальних сервісів, адрес їх отримання тощо.  

 

ТУБЕРКУЛЬОЗ. 

За напрямком забезпечення щоденним контрольованим лікування пацієнтів з 

ТБ/ХРТБ та наданням клієнтам комплексної психосоціальної допомоги, послуги 

продовжують надаватись, в залежності від ситуації в кожному конкретному регіоні. Загальні 

проблеми – продовжується втрата зв'язку з клієнтами, збільшилася потреба у наданні 

клієнтам допомоги психолога та юриста. Лікарі надають консультативні послуги дистанційно 

телефоном, контроль за прийомом препараті здійснюється також через смс-нагадування. 

Проблемним є забезпечення продуктовими наборами, оскільки відсутні продукти на складах 

у регіонах. В деяких регіонах відсутня можливість проведення  обстеження клієнтів. Хоча 

проблем з протитуберкульозними препаратами поки нема, починає спостерігатись дефіцит 

ліків. Оскільки пацієнти масово переїжджають в інші регіони, виникла проблема їх реєстрації, 

питання вирішується на рівні ЦГЗ.  

 

В плановому порядку вдається стабільно проводити набір клієнтів тільки у Львівській, 

Закарпатській, Одеській областях та частково у Волинській. 

 

Проблемні регіони: 

Миколаївська область: немає доступу до більшості пацієнтів, які проживають поза 

Миколаєвом, окрім телефонного зв’язку (але й він відсутній у деяких районах області). 

Ускладнений доступ до протитуберкульозного диспансеру, який розташований біля 

стратегічного мосту і більшість часу доби розведений 

 

Одеська область: проблеми з наповненням продуктових наборів, оскільки склади пусті. Але 

постачальники повідомили, що як тільки налагодиться ситуація у регіоні, вони зразу ж 

відновлять співпрацю із НУО.  

 

Херсонська область: У зв'язку з воєнними діями, які проходять на території області та 

блокадою Херсона РФ, існує низка проблемних питань, які на сьогодні день неможливо 

вирішити: відсутня можливість доставки ПТП та продуктів в райони області,                                                 

часто відсутній телефонний зв’язок з районами, окупанти відбираються телефони, тому брати 

їх з собою і бути на зв’язку є ризиком для представників НУО. У Новій Каховці проблема з 

медпрепаратами.  

 

ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ С 

Лікування вірусного гепатит С та соціальний супровід пацієнтів, взятих на лікування у 2021 

та у січні-лютому 2022 р., продовжує здійснюватися в умовах війни.  Соціальні працівники 

місцевих НУО дистанційно надають психологічну підтримку та супровід пацієнтам на 

лікуванні, відстежують щоденний прийом ліків та проводять інформаційну роботу з 

профілактики повторного інфікування ВГС. 

 

Майже усім пацієнтам ЗОЗ видали  препарати прямої противірусної дії  на повний курс терапії. 

Для киян є можливість отримувати ліки щомісячно на базі  Київської міської клінічної лікарні 

№5. Проблеми з отриманням ліків є у жителів прифронтових та фронтових територій. Зі слів 

керівника напрямку мікроелімінації ВГС у Києві та Київській області БО «100 відсотків життя. 

Київський регіон»,  наразі 5 пацієнтів не мають можливості отримати препарат. НУО 

інтенсивно працює над логістикою щоб передати препарати. У регіонах, відносно віддалених 



від бойових дій (Запоріжжя, Рівне, Вінниця,  Черкаси), продовжується зарахування нових 

пацієнтів на лікування.  

 

Незважаючи на складну ситуацію у Херсоні, керівнику БО «Мангуст» вдалося доставити 

препарати  в Олешки та Голу Пристань завдяки наявності мобільної амбулаторії.  Зв’язку  із 

Маріуполем та Миколаєвом нема. 

 

У значній більшості регіонів лишається проблема діагностики до початку лікування ВГС та з 

метою оцінки його ефективності, оскільки з 24 січня лабораторії ЗОЗ та приватна лабораторія, 

яку контрактує Альянс, зупинили  роботу. Проте, Альянс та  НУО  працюють над змінами в  

логістиці забезпечення діагностикою на місцях, намагаючись використовувати ті лабораторії, 

що наразі ще працюють в  окремих містах/регіонах.  

 

АДВОКАЦІЯ 

 

Регіональні консультантки з числа жінок, що вживають наркотики,  зосереджені на 

забезпеченні доступу ЖЖН до послуг ЗПТ та АРТ, надають консультативну допомогу для тих, 

хто переміщується з небезпечних місць в безпечні, розповсюджують інформацію для 

спільноти ЖЖН по поточним змінам в термінах і правилах надання послуг зменшення шкоди 

(БО «ВОНА» за підтримки Альянсу). 

 

ІНФОРМУВАННЯ: 

- Для оперативного інформування представників уразливих груп про доступ до послуг, 

безпечну поведінку тощо, було переформатовано роботу національних періодичних 

видань, які зараз готуються в онлайн-форматі як оперативні бюлетені. 

- Оперативна інформація буде викладатись на Facebook сторінці Альянсу 

(AlliancePublicHealth) під хештегом #ЗавждиНаПередовій. 

 

*** 

 

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” 

SWIFT code: AGRIUAUKXXX, Bank address: 42/4, Pushkinska St., Kyiv – 01004, Ukraine 

 

USD (bank correspondent is compulsory): 

Account number: UA073006140000026009500299105 

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 

 

https://www.facebook.com/AlliancePublicHealth


EUR (bank correspondent is not compulsory): 

Account number: UA063006140000026000500198937 

Correspondent bank name: Credit Agricole S.A. 

SWIFT code: AGRIFRPP, Acc. No.: 20586612000 

Correspondent bank address: Paris, France 

 

GBP (bank correspondent is prefferable): 

Account number: UA773006140000026008500198939 

Correspondent bank name: Credit Agricole SA (France) 

SWIFT code: AGRIFRPP, Acc. No.: 21185549000 

Correspondent bank address: 12, place des Etats-Unis 92127 Montrouge Cedex, France  

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/

