
Banca Națională a deschis un cont pentru ajutor umanitar ucrainenilor afectați de 
agresiunea rusă 

Banca Națională a deschis un cont curent pentru scopuri umanitare Ministerului Politicii Sociale a 
Ucrainei. 

Asistența caritabilă din Ucraina și din străinătate este creditată în cont. Ministerul Politicii Sociale 
folosește fondurile colectate pentru a oferi sprijin cetățenilor Ucrainei, care suferă și sunt afectați 
cel mai mult de război. 

Agresiunea rusă a lăsat mii de ucraineni fără locuințe, bani, haine, alimente și alte lucruri de bază. 
Cu toate acestea, Ucraina și întreaga lume nu îi lasă singuri cu durerea lor - sprijin financiar ajunge 
în mod activ din partea cetățenilor țării noastre și din străinătate.  

Fondurile primite în acest cont vor fi direcționate de Ministerul Politicii Sociale pentru: 

 satisfacerea nevoilor alimentare și amenajarea locurilor de cazare pentru refugiații și 
cetățenii care și-au părăsit locul de trai din cauza luptelor; 

 asigurarea cu haine și încălțăminte, asigurarea cu medicamente și preparate medicale; 
 asigurarea populației cu bunuri esențiale, 
 furnizarea de asistență financiară unică, satisfacerea altor nevoi prioritare ale cetățenilor. 

 
Detaliile contului Ministerului Politicii Sociale: UA823000010000032302338301027 

Contul este un cont multi-valută, creat și deschis atât pentru transferul de fonduri de la parteneri 
internaționali și donatori - în valută străină (dolari SUA, euro, lire sterline, yeni japonezi), cât și de 
la întreprinderi și cetățeni ucraineni în moneda națională. 

Sprijiniți Ucraina, ajutați ucrainenii! 

 

Pentru creditarea fondurilor în moneda națională a Ucrainei: 

Banca: Banca Națională a Ucrainei  
MFO: 300001  
Cont nr. UA823000010000032302338301027  
Cod din Registrul unificat al întreprinderilor și organizațiilor din Ucraina (CUI) 37567866  
Destinatar: Ministerul Politicii Sociale al Ucrainei 

  
Pentru creditarea fondurilor în EUR: 

Destinatar: Ministerul Politicii Sociale al Ucrainei 
 IBAN: DE85500000000050002137 
Scopul plății: pentru creditarea contului 32302338301027 
Denumirea băncii destinatarului: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt 
 BIC banca beneficiară: MARKDEFF 
 Adresa băncii destinatarului: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt pe Main, Germania 

  
Pentru creditarea fondurilor în USD: 

Destinatar: Ministerul Politicii Sociale al Ucrainei 
 BIC destinatar: NBUA UA UX 
 Adresa destinatarului: 01601, Ucraina, Kiev, strada Institutska, 9 
Număr cont: 804790266 
Denumirea băncii destinatarului: JP MORGAN CHASE BANK, New York 
 BIC banca beneficiară: CHASUS33 
ABA 0210 0002 1 
Adresa băncii destinatarului: 383 Madison Avenue, New York, NY 10017, SUA  
Scopul plății: pentru creditarea contului 32302338301027 

  



Pentru creditarea fondurilor în GBP: 

Destinatar: Ministerul Politicii Sociale al Ucrainei  
Număr cont: 80033041  
IBAN: GB52CHAS60924280033041  
Adresa destinatarului: 01601, Ucraina, Kiev, strada Institutska, 9 
Denumirea băncii destinatarului: JP MORGAN CHASE BANK NA, Londra  
BIC banca beneficiară: CHASGB2L  
Cod SORT: 60-92-42 
Adresa băncii destinatarului: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, Marea Britanie  
Scopul plății: pentru creditarea contului 32302338301027 

 

Puteți sprijini Armata Ucraineană aici. 

 

https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces

