
Шановні колеги, 

 

Враховуючи численні пропозиції що надходять до FAU, щодо готовності надавати 

гуманітарну допомогу, від організацій-членів FIA з багатьох країн, FAU проводить 

узгодження та упровадження організаційно-технічних заходів з забезпечення 

належного отримання та передачі такої гуманітарної допомоги. 

 

При цьому ввезення гуманітарної допомоги через кордон України 

здійснюватиметься на підставі постанови КМУ від 01.03.2022 року № 174 «Деякі 

питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах 

воєнного стану», та порядку, встановленому Міністерством соціальної політики 

України. 

 

У разі якщо передача такої гуманітарної допомоги передбачатиме проходження 

території Польщі та українсько-польського кордону, FAU звернулась до Польського 

Звйонзку Моторового (PZM) з пропозицією щодо формування на базі їх 

можливостей відповідного координаційного офісу. Також для сприяння такому 

проходженню призначено уповноваженого координатора з боку FAU для залучення 

та переміщення гуманітарної допомоги через Польщу, а саме: 

- Ростоцький Василь Лук’янович, тел: +380 (63) 148-26-33, e-mail: 

rostotsky@gmail.com 

 

Позатим, в ініціативному порядку, Ростоцького В. Л. призначено відповідальним 

куратором із питань залучення та переміщення гуманітарної допомоги із Великої 

Британії в Україну. 

 

Членам FAU, які бажають долучитися до активної роботи у будь-яких країнах світу з 

залучення та переміщення гуманітарної допомоги в Україну просимо звертатися до 

Виконавчої дирекції FAU. 

 

Особам, які потребують гуманітарної допомоги, необхідно звертатись до 

відповідних кураторів (перелік у процесі погодження, інформація буде 

оприлюднена незабаром). 

 

Для отримання документальної підтримки та консультації звертайтесь до 

Виконавчої дирекції FAU: office@fau.ua 
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Dear colleagues, 

 

Given the many suggestions received by the FAU on the readiness to provide 

humanitarian assistance from FIA member organizations from many countries, the FAU is 

coordinating and implementing organizational and technical measures to ensure the 

proper receipt and transfer of such humanitarian assistance. 

 

At the same time, the import of humanitarian aid across the border of Ukraine will be 

carried out on the basis of the Cabinet of Ministers Resolution of 01.03.2022 № 174 

"Some issues of passing humanitarian aid across the customs border of Ukraine under 

martial law" and the procedure established by the Ministry of Social Policy. 

 

If the transfer of such humanitarian aid involves crossing the territory of Poland and the 

Ukrainian-Polish border, the FAU has asked Polski Związek Motorowy(PZM) to establish 

an appropriate coordination office based on their capabilities. In addition, to facilitate 

such a passage, an authorized coordinator from the FAU has been appointed to attract and 

relocate humanitarian aid through Poland, namely: 

Rostotsky Vasyl tel: +38 063 148 26 33; 

e-mail: rostotsky@gmail.com 

 

Then, on the initiative, Vasyl Rostotsky was appointed responsible curator for attracting 

and relocating humanitarian aid from the United Kingdom to Ukraine. 

 

FAU members wishing to join the active work in any country in the world to attract and 

relocate humanitarian aid to Ukraine are asked to contact the FAU Executive Directorate. 

 

Persons in need of humanitarian assistance should contact the relevant curators (the list 

is in the process of approval, the information will be published soon). 

For documentary support and consultation, please contact the FAU Executive Directorate: 

office@fau.ua 


