
שנפגעו כתוצאה מהתוקפנות  האוקראינאזרחי הומניטרי ל תרומותגיוס הבנק הלאומי של אוקראינה פתח חשבון ל

 הרוסית

 

 משרד למדיניות חברתית של אוקראינה למטרות הומניטריות.על שם של פתח חשבון בנק  הבנק הלאומי של אוקראינה

 

משתמש בכספים  משרד למדיניות חברתית של אוקראינהאוקראינה, כך גם מחו"ל. ניתן לתרום כספים כמו מ לחשבון זה

 מהמלחמה. מאודסובלים שלאזרחי אוקראינה  למטרות סיועהשגויסו 

 

כסף, בגדים, אוכל ודברים בסיסיים אחרים.  בליחסרי בית,  ה נשארואוקראינאזרחי אלפי התוקפנות הרוסית כתוצאה מ

תורמים תרומות  חו"לאנשים מאזרחי ארצנו ו - מצבם הקשהב םעם זאת, אוקראינה והעולם לא משאירים אותם לבד

 .לאנשים אלה

 

 :מטרות הבאותחשבון זה יופנו על ידי המשרד למדיניות חברתית ללשיתקבלו כל התרומות 

 

עקורים , פליטיםכלו לגור ובהם י מסודריםמגורים הכנת מקומות לאנשים אלה, כמו כן, לוהעברתו מזון רכישת  לצרכי ●

 ;ת איבהובעקבות פעולשעזבו את מקום מגוריהם  אחרים ואזרחים

 לספק לאנשים אלה בבגדים, נעליים, רכישת תרופות; ●

;מוצרי צריכה בסיסייםלספק לאנשים אלה   ● 

 .אנשים אלהמתן מענה לצרכים מועדפים אחרים של  ,כמו כן, פעמי מענק סיוע כספי חדלשלם לאנשים אלה  ●

 

 UA823000010000032302338301027: משרד למדיניות חברתית של אוקראינהפרטי חשבון בנק של 

 

 -אחרים ותורמים בינלאומיים  אנשים, עסקיםהעברת כספים מ כינפתח לצוראשר מטבעי, -רבזה הינו חשבון חשבון 

 במטבע לאומי. - האוקראינבמעסקים ואזרחים  , כמו כן,, ין יפני(ליש"טבמטבע חוץ )דולר ארה"ב, אירו, 

 

 !האוקראינאזרחי עזרו לתתמכו באוקראינה, 

 

 פרטי חשבון בנק לתרומות וסיוע כספי במטבע אוקראיני:
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 משרד למדיניות חברתית של אוקראינה :המוטב

 

 לתרומות באירו:
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 :ארה"בבדולר  לתרומות
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 :ין יפנילתרומות ב

 

 משרד למדיניות חברתית של אוקראינה: מוטבה
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 .כאןניתן  כוחות המזוינים של אוקראינהלתרום ל

 


