
МИ – ГРОМАДЯНИ!  

Напередодні Нового року, БО «Чинність закону», вчергове передала на 

фронт гуманітарну та матеріальну допомогу. Протягом останніх 6 місяців, 

ми систематично передавали нашим бійцям те, що могли і те що збирали за 

допомогою наших друзів та партнерам по всьому світу. Ми співпрацювали 

з «Айдаром» (диверсійно-розвідувальний підрозділ «Примари»), «Азовом», 72 

бригадою, 14 - територіальної оборони. Також підтримуємо вояків 31 

блокпосту, «кіборгів» у Донецькому аеропорту, 72 бригаду, бійців, що 

дислоковані навколо Маріуполя тощо. Тож час підбити підсумки та 

подякувати усім благодійникам та висловити сподівання, що їхня допомога 

буде надходити нашім бійцям і надалі. Адже ми думаємо, що таким чином 

було врятовано чимало життів та здоров’я наших українських воїнів – 

визволителів. Одразу перепрошую, що не можу назвати усіх бійців та 

підрозділів, яким ми передавали нашу допомогу, адже доводиться тримати 

безпеку, знову ж таки аби мати можливість передавати допомогу і у 

наступному - 2015 році. Але наших благодійників, ми згадаємо усіх, 

персонально, як і чим зможемо. Бережи Господь Вас і Ваші сім’ї!  

НАЙШИРІШИЙ УКЛІН ВАМ, ЗА ВАШУ УЧАСТЬ, ДОРОГІ ДРУЗІ: 

Громадяни (за алфавітом):  

Альошин Василь 

Асмолов Віктор 
Бушинський Віталій; 
Гордін Вадим; 

Дзевін Галина; 
Захарчук Іван; 

Камінець Світлана; 
Короташ Тарас; 
Кравченко Зінаїда; 

Куценко Зінаїда; 
Мартинюк Микола; 

Мінковська Людмила; 
Нікітін Ігор; 
Павлюки - Роман, Людмила та маленька Надійка (малюнки від маленької 

Надійки); 
Прищепа Вадим; 
Пойда Олександр; 

Полозов Віктор; 
Сабадах Іван; 

Слуценко Петро з родиною; 
Спорников Валерій; 
Цюпи - Роман та Оксана; 

Чаплинська Наталя та її родина 
Шуплик Віталій  
Ткаліч Тарас; 

Ткачуки - Євгеній та Ірина; 
Янченко Володимир;  



 

Організації: 
ГО «Громадянська палата міста Києва» (м. Київ, Україна) 

БО Парламентський клуб неурядових організацій» (м. Київ, Україна)  
«Лондон - Євромайдан» (м. Лондон, Велика Британія) 
ГО «Самооборона Євромайдану. 8 сотня. 1 взвод» (м. Київ, Україна) 

БО «Інститут вивчення проблем Верховенства права» (м. Київ, Україна) 
ГО «Шлях волі» (Київська обл. Україна) 

БФ «Ми – Кияни» 
БФ «Материнський оберіг» (м. Чернігів Україна) 
ТОВ «Key cаrd» (м. Київ, Україна) 

ТОВ «Телестудія «Новий Формат» 
Парк «Київська Русь» 
Холдінг «АЛВІГО» 

"L'Hirondelle" (Ластівка) (м. Champigny sur Marne, Франція) 
ГО «Культурний осередок. ХХІ століття» 

ГО «Інститут розвитку самоорганізації населення» (м. Київ, Україна) 
ГО «Людина» (м. Івано-Франківськ, Україна) 
Сайт www.rol.org.ua 

Сайт www.yarema.info  
 
В цей скрутний для держави час просимо Вас всіх і далі допомагати нашим 

воїнам, які на даний момент захищають територіальну цілісність нашої 

держави. Першочергові потреби: зимові речі та взуття, продукти 

харчування довготривалого вжитку, знеболюючі препарати, медикаменти. 

 

 

http://www.rol.org.ua/
http://www.yarema.info/

