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Шановні друзі!
БО Благодійний фонд «Соціальне місто» базується у місті Харкові та до
війни майже 5 років, реалізовував важливі проекти на підтримку
дітей-сиріт, людей з інвалідністю та літніх людей. Ми приєдналися до
Всесвітніх ініціатив та маємо підтримку міжнародних фондів і друзів. З
перших днів війни на Україні, ми почали надавати допомогу людям, котрі
стали жертвами воєнних дій зі сторони агресора. Наш фонд вже допоміг
близько 120 000 українців шляхом адресної доставки гуманітарних пакетів,
засобів гігієни, медикаментів, гарячих обідів та хліба. Одними з перших на
Харківщині почали допомагати пожежникам, закуповуючи пожежне
обладнання, потрібне для боротьби з вогнем, котрим були охоплені
квартали нашого міста-героя Харкова. Також, увесь час допомагаємо
медикам та ЗСУ провізією, медикаментами, спеціальним обладнанням.

Dear friends!
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The charity foundation "Social City" is based in the city of Kharkiv and before
the war during 5 years implemented important projects in support of orphans,
people with disabilities and the elderly. We have joined the Global Initiatives
and are supported by international funds and friends. From the first days of the
war in Ukraine, we began to provide assistance to people who became victims
of hostilities by the aggressor. Our foundation has helped about 120,000
Ukrainians through targeted delivery of humanitarian packages, hygiene
products, medicines, hot meals and bread. One of the first in the Kharkiv region
began to help firefighters, purchasing fire equipment necessary to fight the fire,
which engulfed the quarters of our hero city Kharkov. We also help doctors and
the Armed Forces of Ukraine all the time with provisions, medicines, and
special equipment.

Зараз допомога потрібна нашим волонтерам, котрі вступили до отрядів
Зброєних сил України. Людина, яка була волонтером в нас з початку війни,



з серпня захищає нас у лавах ЗСУ , його ім’я Владлен і він виняткова
людина з великим серцем. 28 лютого 2022 року він втратив батька, який
загинув в бою за нашу незалежність. Наразі, Влад зі своїми побратимами
знаходиться на півдні нашої країни, у Херсонський області, частина якої
все ще залишається окупованою. Там постійно йдуть бої, та ракетні
обстріли. Нашим військовим дуже потрібен дрон з функцією скидання - dji
mavic 3 fly more combo. Вони знаходяться близько до позицій окупанта,
бачать їх, але не мають можливості відганяти їх далі. Для цього їм
потрібен помічник у небі. Кожний день наші воїни своїм життям боронять
наші землі і нас.

Now our volunteers who have joined the detachments of the Armed Forces of
Ukraine need help. A man who has been a volunteer with us since the beginning
of the war has been defending us in the ranks of the Armed Forces of Ukraine
since August, his name is Vladlen and he is an exceptional person with a big
heart. On February 28, 2022, he lost his father, who died in the battle for our
independence. Vlad and his brothers are in the south of our country, in the
Kherson region, part of which is still occupied. There are constant battles and
rocket attacks. Our military really needs a drone with a reset function - dji
mavic 3 fly more combo. They are close to the positions of the occupier, they
see them, but they do not have the opportunity to drive them further. To do this,
they need an assistant in the sky. Every day our warriors protect our lands and
us with their lives.



Дядько нашої волонтерки Стасі теж служить у ЗСУ, він водій-стрілок, його
роті потрібен дрон dji mavic 3 fly more combo для того, щоб розвідувати
території, на яких зараз йдуть бої. Цей дрон допоможе їм захистити
якомога більше життів та звільнити нашу землю від загарбників - варварів.
The uncle of our volunteer Stasi also serves in the Armed Forces of Ukraine, he
is a shooter driver, his company needs a dji mavic 3 fly more combo drone in
order to reconnoiter the territories where the fighting is now taking place. This
drone will help them protect as many lives as possible and free our land from
the barbarian invaders.

Також допомога потрібна Олександру. Людина, яка була в зоні бойових дій
ще 2014 го року і з початком повномасштабного вторгнення не залишився
осторонь. Відвізши свою жінку з двомісячним немовлям у безпечне місце,
вступив до лав Збройних Сил України. Зараз він командуючий роти, вони з
хлопцями вже другий місяць боронять місто-фортецю Бахмут. Дрон mavic
3 28x zoom - це життєва необхідна річ, яка рятує хлопцям життя будучи
їхніми очима, щоб бачити де саме ховаються вороги які прийшли на нашу
землю убивать наших дітей!
Alexander also needs help. The man who was in the war zone back in 2014 and
with the start of a full-scale invasion did not stand aside. Taking his woman with
a two-month-old baby to a safe place, he joined the Armed Forces of Ukraine.
Now he is the commander of the companies, he and the guys have been
defending the fortress city of Bakhmut for the second month. Drone mavic 3



28x zoom is a vital thing that saves children's lives as their eyes to see exactly
where the enemies who came to our land to kill our children are hiding!

Та ще 2 дрони потрібні нашим друзям на Донеччині - 17ій окремій бригаді
імені Костянтина Пестушка, що знаходяться в найсложніших умовах, та
мають надію отримати нашу допомогу у вигляді dji mavic 3 fly more combo
щоб мати достовірні дані.
2 more drones are needed by our friends in the Donetsk region - the 17th
separate brigade named after Konstantin Pestushka, who are in the most difficult
conditions, and hope to receive our help in the form of dji mavic 3 fly more
combo in order to have reliable data.

Всього потрібно зібрати 12 250 GBP на придбання 5  дронів
In total, We need to collect 12,250 GBP to purchase 5 drones

Ми просимо вас допомогти нам в придбанні техніки та як скоріше
наблизити перемогу і щоб хлопці повернулися живими до своїх родин.
Найголовніша цінність у світі - це життя. Давайте разом допоможемо
зберігати життя тим, хто береже наш народ.
We ask you to help us in the purchase of equipment and how to get closer to
victory and for the boys to return alive to their families. The most important



value in the world is life. Let's help save the lives of those who protect our
people together.

Ми маємо підтримку багатьох людей та організацій і сподіваємося на ваш
внесок у найскорішу перемогу Добра у Світі.
We have the support of many people and organizations and look forward to your
contribution to the speedy victory of Kind in the World.

Разом до перемоги! Слава Україні!
Together to victory!

З повагою, директор БО Благодійний фонд «Соціальне місто»
Sincerely, Director of the Charitable Foundation “Social City”

Наші інформаційні джерела - детальніше про фонд
Our information sources - more details about the Foundation
https://www.instagram.com/charity_social_city/
https://www.facebook.com/CharityFoundationSocialCity/
https://ukraine-charity-social-city.com.ua/p/9d0bb9/

Зробити свій внесок за допомогою банківської карти
Make a donation using a bank card
https://www.liqpay.ua/ru/checkout/invoice/i5406947396

https://www.instagram.com/charity_social_city/
https://www.facebook.com/CharityFoundationSocialCity/
https://ukraine-charity-social-city.com.ua/p/9d0bb9/
https://www.liqpay.ua/ru/checkout/invoice/i5406947396


Задонатити по QR code
Donate by QR code
https://ukraine-charity-social-city.com.ua/p/9d41fb/

Усі варіанти задонатити
Donate all options
https://ukraine-charity-social-city.com.ua/p/9d2cdd/
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Дякуємо Вам за підтримку і допомогу!
Thank you for your support and help!


