
ح افتتا برای کمک های بشردوستانه به اوکرانیان آسیب دیده از حمله روسیه یبانک ملی اوکراین حساب

 نموده است

 حافتتا به نام وزارت سیاست اجتماعی جاری برای کمک های بشردوستانه  حساببانک ملی اوکراین 

 نموده است.

واریز می گردد. وزارت سیاست اجماعی کمک های خیریه از اوکراین و کشورهای خارجی به این حساب 

از وجوه پولی جمع آوری شده به منظور حمایت از شهروندان اوکراینی استفاده می نماید که بیشترین 

 آسیب را از جنگ دیده اند.

حمله روسیه باعث از دست دادن خانه، پول، لباس، غذا و سایر موارد اولیه مورد الزم توسط اوکراینیان 

ا این حال، اوکراین و جهان، این مردم رابا غم خود تنها نمی گذارند و کمک مالی به طور گردیده است. ب

 د.نمی گرداعطا فعال هم از سوی شهروندان کشور ما و هم از خارج از کشور 

 وزارت سیاست اجتماعی از وجوه دریافت در این حساب برای موارد زیر استفاده می نماید:

 برای پناهندگان و شهروندانی که محل سکونت خود را به دلیل مکان اسکان تامین  مواد غذایی و

 جنگ ترک نموده اند؛

 لباس و کفش و دارو؛ تامین 

 ؛مواد اولیه مورد نیاز تامین مردم 

 پناهجویاناولویت زندگی در ارائه کمک مالی ، رفع نیازهای. 

 

 UA823000010000032302338301027مشخصات حساب وزارت سیاست اجتماعی: 

و برای انتقال وجوه پولی از طرف اعطا کنندگان و شرکای بین المللی به  این حساب چند ارزی می باشد

بازرگانان و شهروندان اوکراینی ( و نیز از طرف ین ژاپنارز خارجی )دالر آمریکا، یورو، پوند انگلیس، 

 پول ملی ایجاد و افتتاح نمده است. به

 نمایید! حمایتارتش اوکراین  از

 

 به ارز ملی اوکراین: مالیجهت واریز وجوه 

 بانک: بانک ملی اوکراین

 300001کد مرتب سازی 

 UA823000010000032302338301027شماره حساب 

 37567866کد در سازمان یکپارچه دولتی ثبت موسسات و سازمان ها در اوکراین 

 گیرنده: بانک ملی اوکراین

 

 :EURبه یورو  مالیجهت واریز وجوه 

 سیاست اجتماعی اوکراینوزارت  گیرنده:

 DE85500000000050002137شماره حساب بانکی بین المللی: 

 32302338301027علت پرداخت: برای واریز به حساب 

 ، فرانکفورتDEUTSCHE  BUNDESBANKنام بانک گیرنده: 

 MARKDEFFکد سوئیفت بانک گیرنده: 

 60431، کد پستی 14ویلهلم ابستین، پالک خیابان نشانی بانک گیرنده: آلمان، فرانکفورت، 

 

 :USDبه دالر  جهت واریز وجوه مالی

 گیرنده: وزارت سیاست اجتماعی اوکراین

 NBUA UA UXشماره حساب بانکی بین المللی: 

 01601کد پستی ، 9نشانی گیرنده: اوکراین، شهر کی یف، خیابان اینستیتوتسکا، پالک 

 804790266شماره حساب: 

 نیویورک، JP MORGAN CHASE BANKنام بانک گیرنده: 

 CHASUS33کد سوئیفت بانک گیرنده: 



ABA : 0210 0002 1 

 NY 10017، کد پستی 383، پالک ایالت متحده آمریکا، نیویورک، خیابان مدیسوننشانی بانک گیرنده: 

 32302338301027 علت پرداخت: برای واریز به حساب

 

 :GBP پوند استرلینگبه  مالیجهت واریز وجوه 

 گیرنده: وزارت سیاست اجتماعی اوکراین

 80033041شماره حساب: 

 GB52CHAS60924280033041شماره حساب بانکی بین المللی: 

 01601، کد پستی 9نشانی گیرنده: اوکراین، شهر کی یف، خیابان اینستیتوتسکا، پالک 

 ، لندنJP MORGAN CHASE BANK NAنام بانک گیرنده: 

 CHASGB2Lکد سوئیفت بانک گیرنده: 

 SORT :60-92-42کد 

 EC2Y 5AJ، 125، پالک London Wallنشانی بانک گیرنده: بریتانیا، لندن، خیابان 

 32302338301027علت پرداخت: برای واریز به حساب 

 

 اوکراین کمک کنید. ارتشمی توانید به  اینجا


