
Translation of the Letter from the Social Service of Ukraine  

(the original letter is attached below) 

 

Social Service of Ukraine 

Aug 19, 2018 

 

Att: Ukraine War Amps, Gene Berezovski 

 

Dear Mr. Gene Berezovski, 

 

The Public Service of Ukraine expresses its deep gratitude to Ukraine War Amps (UWA) for the 
help which had been already provided and is being provided through our organization to Ukrainian 
combatants and their families who have suffered from the Russian aggression on land of Ukraine.  

The provided financial, moral and spiritual support, which is even more important, for the men 
who suffered severe injuries during this hybrid war, often helped to turn them back to the normal 
life. It also helped them to revive their belief in themselves, and the faith in people. 

We are sincerely grateful to UWA for their cooperation with Social Service of Ukraine.  

I am happy to be acquainted personally with Gene Berezovski, the co-founder of Ukraine War 
Amps and its many members. On behalf of the wounded Ukrainian soldiers, who were provided 
with the support and felt that they are not left alone with their troubles - our sincere gratitude to 
every UWA member and everybody who joined this noble mission.  

May Our Lady protect you and your families, and Holy Spirit inspire you for the new and glorious 
accomplishments. 

 

Sincerely, 

 

Ruslan Dobrovolskyy, 

Head of Social Service of Ukraine 



СУСПІЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Social Service of Ukraine

ГОЛОВНА УПРАВА — THE HEAD BOARD 

01004, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 3-б, 

УВКР, ССУ 

№ 22 

19 серпня 2018 
УВА UWA (Ukraine War Amps) 

Генадію Березовському 

Вельмишановний пане Генадію ! 

Суспільна Служба України висловлює глибоку вдячність УВА UWA 

(Ukraine War Amps) за надану і надавану через нашу організацію допомогу 

Українським комбатантам, їхнім сім'ям, які постраждали внаслідок агресії 

російської армії на Українські землі. 

Та матеріальна, але ще більше значення мають моральна, духовна підтримка 

хлопцям, які зазнали важких поранень на цій гібридній війні – часто, практично 

повертали їх до життя. 

Повертали віру в себе, віру в людей. 

Ми щиро вдячні УВА за плідну співпрацю з Суспільною Службою України. 

Мені пощастило бути особисто знайомим з керівником організації, Генадієм 

Березовським, багатьма її членами. 

Від імені всіх хлопців, які отримали допомогу, які відчули, що вони не 

покинуті в своїй біді - щира вдячність кожному члену УВА, кожному, хто 

долучився, до цієї благородної справи. 

Нехай Матінка Божа оберігає Вас і Ваші Родини, а Дух Господній надихає на 

нові і славні звершення. 

З глибокою пошаною, 

За Головну Управу ССУ 

Голова ССУ  Руслан Добровольський 
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