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WORLD VOLUNTEER SOCIETY! 
DEAR FRIENDS AND SAVIORS OF UKRAINE! 

 
   Thank you for your help to Ukraine both in peacetime and in a state of war with the 

aggressor.  For 10 years, our organization «BLAGO-SVET» has been providing social 

and humanitarian assistance to citizens, organizations, medical and educational 

institutions, the military, centers for displaced persons and refugees, border guards, 

police, people with special needs, and foreign citizens who have been taken hostage. 

difficult situation. 

 

We appeal to the whole world community and to you, if possible, to provide us with 

humanitarian aid. Requests received from all corners of Ukraine, we passed everything 

we received from Donors, our resources are exhausted. If possible, please provide 

assistance, namely: 

• medicines, first aid kits, medical equipment, 

• long-term food, baby food, dry mixes, flour, salt, sugar, butter, coffee, tea, etc. 

• thermoses, sleeping bags, batteries, flashlights, utensils, clothes, etc. 

 

     The list of necessary can be supplemented, but we understand that you can not 

collect and fix everything, we hope for any help!  Thank you very much for your help, 

victory will come with you soon. 

GLORY TO UKRAINE! 

 

Sincerely,  

President of «BLAGO-SVET»                                                                     Alexander Kobzev 

 

 
 

 
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА 

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«БЛАГО-СВІТ» 

65045 Одеса вул. Новосельського,93 
тел: +38(048) 7872906; +380632475893 

ЄДРПОУ 38573027 
e-mail: blago-svet@ukr.net 

www.blago-svet.com.ua 
 

 

 

 
ODESSA REGIONAL 

 CHARITABLE ORGANIZATION 
«BLAGO-SVET» 

65045 Odessa  Novoselskogo, st. 93 
tel: +38 (048) 7872906, +380632475893; 

сode 38573027 
e-mail: blago-svet@ukr.net 

www.blago-svet.com.ua 
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МИРОВОМУ ВОЛОНТЕРЬКОМУ СУСПІЛЬТВУ ! 
ШАНОВНІ ДРУЗІ ТА СПАСИТЕЛІ УКРАЇНИ! 

 
         Дякуємо Вам за допомогу Україні як у мирний час так і у стані війни з 

агресором.  На протязі 10 років наша організація  БО «Благо-Світ» займається 

соціальною та гуманітарною  допомогою громадянам, організаціям, медичним та 

учбовим закладам, військовим, центрам переселенців та біженців, 

прикордонникам, підрозділам поліції, людям з особливими потребами, та 

іноземним громадянам які опинились у заручниках складної ситуації. 

      Ми звертаємось до всього мирового суспільства та до Вас, по можливості 

оказати нам гуманітарну допомогу. Отримані запроси від усіх куточків України, 

ми передали все що отримали від Донорів,  наші ресурси вичерпані. По 

можливості просимо надати допомогу, а саме: 

 

•медичні препарати, аптечки, медичне обладнання,  

•продукти харчування тривалого терміну зберігання, дитяче харчування, сухі 

суміші, борошно, сіль, цукор, масло, кава, чай та інше 

•термоси, спальні мішки, батарейки, ліхтарики, посуд, одяг, тощо 

 

    Перелік потрібного можна доповнити, але ми розуміємо що і Вам не все під 

силу зібрати та відправити, сподіваємось на будь яку допомогу! 

 

Дуже Вам вдячні за допомогу, перемога разом з Вами настане скоріше.  
СЛАВА УКРАЇНІ! 
 
 
 
 
 
 
З повагою,  
Президент БО «БЛАГО-СВІТ»                                                       Олександр Кобзєв 
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