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ГО РЕФОРМАЦІЯ — 
об'єднання відповідальних громадян,
що сповідують та втілюють цінності
Української Реформації.

Наша мета — реформувати
суспільство до спроможності створити
ефективну та конкурентну в
глобалізованому світі Українську
Державу.
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Ми переконані, що читання сучасної профільної
та світоглядної літератури є одним з головних
чинників формування особистості українського
військового як громадянина та професіонала своєї
справи.

Саме тому ми поповнюємо бібліотеки військових
навчальних закладів, госпіталів, частин та
підрозділів професійною та світоглядною
літературою.

Книжки — це
зброя!
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За 16 років діяльності Наш Формат став
провідним українським видавництвом та
інтернет-магазином нонфікшн-літератури, що
видає і продає виключно україномовні книжки. 
Завдяки нашій принциповій позиції та
наполегливій праці мільйони українців мають
можливість читати бестселери світової
світоглядної та бізнес літератури рідною мовою.
 
З 2020 року Наш Формат працює не просто як
друкарня Української Реформації, а й головним
організаційним, фінансовим та логістичним
партнером ГО "Реформація".

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ — НАША
СОЦІАЛЬНА МІСІЯ!
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ВЛАДИСЛАВ
КИРИЧЕНКО

Голова ГО
Реформація

АНАТОЛІЙ
СИМОВОНЮК
Член правління ГО

Реформація
 

ОЛЕГ ХАВРУК
 

Член правління ГО
Реформація

 

У Міністерства Оборони та
Генерального Штабу під час
війни є першочергові
завдання та виклики,
пов’язані з веденням бойових
дій.
Водночас війську гостро бракує  
методичної та професійної
літератури — статутів,
посібників, підручників.

Ми з власного
досвіду розуміємо,
якої саме літератури
потребує українське
військо

format.ua

https://format.ua/


За 2021 рік: 

ЗІБРАНО ТА ВИТРАЧЕНО НА
КНИЖКИ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ
ЗСУ

ПЕРЕДАНО ДО ВІЙСЬКА

 31 896 книжок

РЕАЛІЗОВАНО

47 проєктів

2 902 610 грн
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ТОМУ З 24.02.22 РЕФОРМАЦІЯ ЗАПУСТИЛА НОВУ
ПРОГРАМУ — ДРУК СТАТУТІВ ТА ПОСІБНИКІВ ДЛЯ

ЗСУ.
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За 1 півріччя
2022 року для

безкоштовного
розповсюдження

серед
військових ми

видали наступні
книжки:

НЕВІДКЛАДНА ВІЙСЬКОВА ХІРУРГІЯ
Наклад - 3000 примірників
Бюджет - 300 000 грн

ТАКТИКА ЛЕГКОЇ ПІХОТИ ДЛЯ МАЛИХ
ПІДОЗДІЛІВ
Наклад - 3000 примірників
Бюджет - 300 000 грн

МІНІПОСІБНИК З ОБОРОНИ МІСТ У
СУЧАСНИХ УМОВАХ
Наклад - 5000 примірників
Бюджет - 150 000 грн
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БОЙОВИЙ СТАТУТ МЕХАНІЗОВАНИХ І
ТАНКОВИХ ВІЙСЬК СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ. ЧАСТИНА ІІ.
БАТАЛЬЙОН, РОТА.

Наклад - 2000 примірників

БОЙОВИЙ СТАТУТ МЕХАНІЗОВАНИХ 
І ТАНКОВИХ ВІЙСЬК СУХОПУТНИХ 
ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ.
ЧАСТИНА ІІІ. ВЗВОД, ВІДДІЛЕННЯ, 
ЕКІПАЖ.

Наклад - 5000 примірників

Загальний бюджет - 560 000 грн

https://format.ua/


ЩОТИЖНЯ МИ
ОТРИМУЄМО

ДЕСЯТКИ ЗАПИТІВ
НА КНИЖКИ ВІД

ВІЙСЬКОВИХ

За останні два
місяці нами було
здійснено більше

200 відправок
професійної,

світоглядної та
мотиваційної

літератури.
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ПІД ЧАС ВІЙНИ У 2022 РОЦІ 
загинуло та поранено тисячі
цивільних і військових, як в зоні 
бойових дій, так і в відносно мирних
регіонах.

Медикам — військовим та цивільним
— катастрофічно не вистачає 
сучасних посібників та підручників для
роботи з бойовими травмами. 
Саме тому ми видали посібник
"Невідкладна військова хірургія" і
розповсюдили його серед військових
лікарів, парамедиків, госпітальєрів.
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НАШІ НАСТУПНІ МЕДИЧНІ
ПРОЄКТИ:
 

ATLS - невідкладна медична допомога при травмі.
Поглиблений курс від Американської колегії
хірургів (ACS).

 Легка черепно-мозкова травма. Реабілітацийний
інструментарій.

Охорона психічного здоров'я в умовах війни, т.1
та т.2.
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"ATLS - НЕВІДКЛАДНА
МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ
ТРАВМІ. ПОГЛИБЛЕНИЙ КУРС
ВІД АМЕРИКАНСЬКОЇ КОЛЕГІЇ
ХІРУРГІВ (ACS)".

ATLS вважається світовим стандартом
для медиків, які надають допомогу
пацієнтам з травмою. Його мета —
навчити медичний персонал базовому
і стандартизованому підходу лікування
пацієнтів з травмою, чітких алгоритмів
і пріоритетів надання медичної
допомоги.
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Книжки будуть безкоштовно розповсюджені серед військових
медиків та врятують сотні, або й тисячі життів наших захисників.

НА ВИДАННЯ АТLS НЕОБХІДНО

665 000 грн
СТАНОМ НА 21.09 ЗІБРАНО 

287 383 ГРН.
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ЛЕГКА ЧЕРЕПНО-МОЗКОВА
ТРАВМА. РЕАБІЛІТАЦИЙНИЙ
ІНСТРУМЕНТАРІЙ.
Наклад - 1000 примірників
Бюджет - 492 000 грн

ОХОРОНА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я
В УМОВАХ ВІЙНИ, Т.1 ТА Т.2.
Наклад - 1000 примірників
Бюджет - 736 000 грн
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ЗБІР КОШТІВ РОЗПОЧАТО!
ПІДТРИМАЙТЕ ВИДАННЯ ⇛

https://format.ua/products/legka-cherepno-mozkova-travma
https://format.ua/products/ohorona-psihichnogo-zdorovya-v-umovah-vijni
https://format.ua/


Проєкти в
роботі

1 Керівництво з бойової роботи вогневих підрозділів артилерії

2 Блокнот командира міномета

3
Наказ Головнокомандувача ЗСУ №140 від 11.09.2020р. Про
затвердження Тимчасового порядку оформлення
оперативних (бойових) документів.

4 Бойовий статут сухопутних військ. Війська протиповітряної
оборони сухопутних військ збройних сил україни

5 Підручник сержанта зенітних підрозділів військ ППО СВ

6 Підручник рейнджера

7
Брошура "Пост візуального спостереження (ПВС) та пост
повітряного спостереження (ППС): інформаційно-навчальні
матеріали"

8 Методичні рекомендації роботи штабного офіцера тактичної
ланки
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ДОЛУЧАЙТЕСЬ ДО
НАШИХ ПРОЄКТІВ!

Саме завдяки Вашій підтримці
наші проєкти є можливими! 

Дякуємо нашим
доброчинцям та патнерам!

format.ua
order@formatua; +38 097 8066858

Окрема подяка
нашим
корпоративним
партнерам:

https://obnovastores.com/
https://aumf.org/ua/
https://printstore.com.ua/
https://novakniga.com.ua/ua/
https://ponomasteel.com/
https://valko.ua/
https://bookopt.com.ua/
https://format.ua/

