
                       БО МБФ «Центр соціальних проектів майбутнього» 

                                     03035, Київ, вул. Солом’янська пл.2 оф. 908 

                                                                             Тел.: 044 248-80-86 

                                                                          Код ЄДРПОУ 38003212 

 

                                                    ICF «Social project Center of Future» 

                                                    2 Solomenska str, 03035 Kyiv Ukraine 
                                                                         office@centersocial.org 

                                                                           www.centersocial.org 

 

 

 

 

 

09.09.2022 №  0909/01                                                    

Директору Благодійної організації  

Міжнародного Благодійного Фонду 

"Українська Біржа Благодійності" 

Гуцал Ірині Анатоліївні 

 

 

 

Шановна Ірино Анатоліївно! 

 

 

Відповідно до договору про співпрацю між Міжнародним благодійним фондом 

«Українська біржа благодійності» та Благодійною організацією «Міжнародний 

благодійний фонд «Центр соціальних проектів майбутнього» №114 від 26 серпня 2020 

року та Додаткової угоди №114.119 від 02 березня 2022 року на сайті МБФ – dobro.ua – 

було розміщено проект «Українська Армія на захисті світу – підтримай!», метою якого 

був збір коштів на підтримку Української армії.  

Звертаємося з проханням змінити основний текст проєкту згідно з актуальною 

інформацією. 

 

Оновлений текст для української та російської версії сайту: 

«Важко переоцінити те, що сьогодні робить Українська Армія та Територіальна 

оборона міст. Люди, які захищають нашу державу, Люди, які ризикують своїм життям 

заради щастя України та її громадян, чи не найголовніші і найцінніші Люди країни, наші 

герої… 

Українська Армія сильна, вона сильніша за ворога та має свої потреби. 

Далеко не всі можуть брати до рук зброю, та сьогодні обов‘язок кожного 

громадянина України боротися та робити те, що в його силах, аби наблизити Україну до 

перемоги. 

Якщо сьогодні ви маєте можливість підтримати військові частини країни 

фінансовим внеском – будь ласка, зробіть це. Ми отримуємо прохання та листи з 

військових частин із різних регіонів країни, там існує потреба в захисному одязі, 

технічному приладді, медикаментах та продуктах. 

У рамках цього проєкту ми вже надали допомогу нашим захисникам у вигляді 10 

тактичних бронежилетів, 20 захисних пластин та розвідувального дрона DJI Mavic 3.  

Наразі саме вони є однією з провідних потреб у військових частинах і є стратегічно 

важливою технікою у веденні боротьби з російською федерацією, тому в рамках проєкту 

ми збираємось закупити розвідувальні квадрокоптери для наших захисників, а також одяг 

та інше необхідне технічне обладнання. 

Підтримуючи Армію – ви рятуєте країну та життя її громадян, допомагаєте 

захистити весь світ! 

http://www.centersocial.org/


Ми разом у цій боротьбі, разом із нашими мужніми героями, які захищають дітей 

України. 

Слава Україні! Героям слава!» 

 

Оновлений текст для англійської версії: 

«It is difficult to overestimate what the Ukrainian Army and the Territorial Defense of 

Cities are doing today. People who protect our state, People who risk their lives for the sake of 

the happiness of Ukraine and its citizens, are one of the most important and valuable people of 

the country, our heroes... 

The Ukrainian Army is strong, it is stronger than the enemy and has its own needs. 

Not everyone can take up arms, but today it is the duty of every citizen of Ukraine to fight 

and do what he can to bring Ukraine closer to victory. 

If today you have the opportunity to support the military units of the country with a 

financial contribution - please do it. We receive requests and letters from military units from 

different regions of the country, there is a need for protective clothing, technical equipment, 

medicines and products. 

As part of this project, we have already provided assistance to our defenders: 10 tactical 

body armor, 20 protective plates and a DJI Mavic 3 reconnaissance drone. 

Currently, drones are one of the leading needs of military units and are strategically 

important equipment in the fight against the russian federation, therefore, as part of the project, 

we are going to purchase reconnaissance quadcopters for our defenders, as well as clothing and 

other necessary technical equipment. 

By supporting the Army, you save the country and the lives of its citizens, help protect the 

whole world! 

We are together in this fight, together with our courageous heroes who protect the children 

of Ukraine. 

Glory to Ukraine! Glory to heroes!» 

 

Раніше також було виведено та використано 55 600 грн. 00 коп. за проєктом та 36 

360 грн. (тридцять шість тисяч триста шістдесят) гривень 00 коп.  

 

Після реалізації проекту зобов’язуємося надавати проміжний та фінальний звіти. 

 

 

 
 

З повагою, 

Голова Правління                                                                              Хаджиоглов В.Л. 

 


