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27 квітня 2022_№02/04 

Згода. 
               Я, Грида Тетяна Валентинівна, Голова правління Громадської організації 
«Харківський фонд психологічних досліджень» коротко ГО «ХФПД»,  даю згоду на 
підтримку основної діяльності ГО»ХФПД» від Благодійного фотоаукціону Ліди Сухої, 
організованого Лігою психічного здоров’я Словаччини.  
               Всі кошти , що будуть надходити від Фотоаукціону будуть використані на 
психологічну допомогу сім’ям, дітям, дорослим, що постраждали в наслідок воєнних дій 
Росіїї проти України у формі: індивідуальних консультацій психологів онлайн-офлайн 
форматів, групових занять онлайн-офлайн форматів, організації заходів психологічно-
реабілітаційного характеру за участю фахівців: психологів, психотерапевтів, 
арттерапевтів, лікарняних клоунів та тощо.  
               Висловлюємо велику вдячність Лізі психічного здоров’я Словаччини за чуйність 
до горя, з яким стикнулися люди в Україні. Ми раді співпраці, сподіваємося, що вона буде 
плідною та ще більше укріплювати зв’язок та дружні відносини між Словаччиною та 
Україною.  

Наші банківські реквізити: 
Основний рахунок: 

• СкайБанк, м. Київ ,Р/счет: UA 753512540000000260060018409, 
 код ЄДРПОУ: 26280764  
отримувач : Громадська організація «Харківський фонд психологічних досліджень»  
Призначення платежу : благодійний внесок 

• Поточний р/р ПриватБанку: UA623515330000026008052110721  UAH  
код ЄДРПОУ: 26280764 
отримувач : Громадська організація «Харківський фонд психологічних досліджень» 
Призначення платежу : благодійний внесок 

• карта ПриватБанку 5169 3305 1730 1054 ГО "Харківський фонд психологічних 
досліджень" благодійний внесок".  Благодійний внесок. 

• Валютний рахунок в доларах США.  
Реквізити підприємства/Company details 
Назва підприємства/company Name  ХФПД ГО 
IBAN Code  UA223515330000026004052117397 



Назва банку/Name of the bank 
JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE 
SWIFT code банку/Bank SWIFT Code 
PBANUA2X 
Адреса підприємства/Company address 
UA 64703 Харкiвська м Харкiв просп Науки б.86 кв.14 
Банки кореспонденти/Correspondent banks 
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank 
001-1-000080 
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank 
CHASUS33 
Банк-кореспондент/Correspondent bank 
JP Morgan Chase Bank, New York ,USA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------- 
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank 
890-0085-754 
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank 
IRVT US 3N 
Банк-кореспондент/Correspondent bank 
The Bank of New York Mellon, New York, USA 

З повагою та надією у серці  
Голова правління  
Громадської організації  
«Харківський фонд  
психологічних досліджень»                                                                                   Грида Т.В. 


