
Допоможемо українській армії

  Допомога українській армії  
  Дорогі у Христі браття і сестри!
     Нещодавно силами громади Покрови Пресвятої Богородиці м.Харкова (Харківська
єпархія, УПЦ КП в Харкові) було здійснено низку поїздок до місця несення служби
батальйонів територіальної оборони в Луганській та Донецькій областях, в зоні АТО. 
  Звіти про поїздку можна переглянути у розділі співпраці з МО та ВФУ
  
  Під час цих відвідин було виявлено цілу низку нагальних потреб військовслужбовців, які
аж ніяк не сприяють нашим воїнам нести службу і повноцінно віддаватися захисту
української землі.
      
  Тому ми закликаємо всіх, кому небайдужа доля нашої держави, нашої армії та її бійців -
наших братів, батьків, товаришів - прийняти участь у Богоугодній справі допомоги
військовим.
  Давайте хоч якось полегшимо і без того важку слубу наших воїнів, адже вони там
захищають всіх нас, наші родини і нашу країну.
  
  На даний момент потрібні такі речі:
  
  1. Постільна білизна:
  
  - простирадла (нажаль, вони практично відсутні на базі розташування)
  - рушники
  
  2. Бронежилети, каски
  
  3. Прилади нічного бачення
  
  4. Тепловізори
  
  5. Біноклі (великої кратності - х30 і більше)
  
  6. Предмети першої невідкладної допомоги:
  - знеболювальне
  - антисептики
  - рідини для промивання ран (обеззаражування)
  - балончики замороження (охолодження)
  - протиопікові балончики
  - уколи підвищення гемоглобіну (на зразок фероплекту та ін.)
  - вітаміни
  
  7. Портативні радіоприймачі і батарейки до них (на блок-постах бійці повинні бути в
курсі останніх подій)
  
  8. Сухофрукти, горіхи
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  9. Свіжі фрукти - будемо купляти безпосередньо перед виїздом
  
  10. Часник, цибуля
  
  11. Тепла нижня білизна, футболки, шкарпетки
  
  12. Засоби для ремонту автомобілів:
  - набори ключів (8 - 24)
  - хомути на патрубки - різні, до 50мм
  - лампи 24вольтні одноконтактні, 10А
  
  13. Печиво і солодке
  
  14. Чай, кава
  
  15. Кипятильники та електричні чайники, печі на твердому паливі
  
  
  
  Звіти про використання коштів і фотозвіти відвідувань будуть викладатися на
сайті окремими новинами, з вказанням жертводавців (або Інкогніто - за бажанням)
  
  Довідки за телефонами:
  
  +38(098)856-17-97 - КиївСтар  +38(066)207-31-75 - МТС/Джинс  +38(093)944-23-47 -
Лайф   +38(057)764-23-
47 - СДМА/ міський номер
  
  Карта Приват Банку:
  
  5168 7572 1912 3835 - Сергій Бусов
     
  
  Але, звичайно ж, найперше Українська Православна Церква Київського Патріархату в
Харкові та по всій Харківській єпархії просить Ваших молитов за нашу Державу Україну,
за визволення землі української від нашестя чужинців, за здоров'я і довголіття воїнів
наших - і за всіх воїнів православних, на полі битви загиблих.
  
  Просимо всіх вірних УПЦ КП в Харкові та Харківській єпархії не забувати, що молитва
Церкви - найголовніша зброя Православних християн, бо без допомоги Божої ми нічого
не варті.  
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