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The Ukrainian community
is tight-knit by nature.

- Vera Farmiga
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Руйнування

Країна-терорист нещадно 
руйнує українські міста, 

наша мета - не дозволити 
їй цього зробити

Ініціатива

Усі справжні українці
готові робити все від себе 

залежне для швидкої 
відбудови держави

Ефективність

Наша сила – в єднанні. 
Усі волонтери мають діяти 

організовано, тільки тоді їхня 
праця буде ефективною

Renovate Kharkiv

Веб-застосунок, який 
уможливлює зручну та 
ефективну організацію 
волонтерських заходів 
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Проведення заходу

Разом відновлюємо місто та 
поступово повертаємо його 

до нормального життя

Реєстрація волонтерів

Волонтери переглядають 
інформацію по заходах та 

реєструються у системі 

Публікація заходу

Команда фонду обробляє 
заявку та публікує 

інформацію у систему

Заявка на допомогу

Отримуємо запит на 
волонтерську допомогу 

від компетентних установ
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Опис

Початкова сторінка, на якій користувач 
знайомиться з застосунком. На ній 

знаходяться базові навігаційні кнопки та 
загальна інформація про діяльність фонду

Функціонал

По кліку на навігаційні кнопки / гіперлінки, 
користувач переходить на відповідні 
сторінки застосунку. У тексті є деякі 

статистичні дані, які зберігаються в базі 
даних та оновлюються автоматично

Домашня сторінка
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Навігаційна панель
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Опис

Ключова сторінка застосунку, оскільки саме 
тут розміщується інформація про найближчі 

волонтерські заходи

Функціонал

По кліку на маркер користувачеві 
демонструється  список з інформацією по 

заходах за відповідним районом

Інтерактивна мапа
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Реєстрація на захід
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Статистика

Графік залежності 
кількості проведених 

заходів від дати
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VS

Порівняння кількості 
руйнувань за типом 

будівлі

Порівняння кількості 
проведених заходів за 

районом
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Наші користувачі
по всьому світу теж хочуть допомагати
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Опис

Нажаль, зараз не всі можуть фізично 
долучитися до волонтерських заходів. 
Розуміючи це, пропонуємо підтримати 

проект матеріально. Фонд організує 
трансфер та харчування волонтерів, для 

цього потрібна фінансова підтримка 

Функціонал

У фонді заведені рахунки у гривні, євро та 
доларі. Натиснувши на іконку відповідної 

валюти, користувач отримує банківські 
реквізити. Також можна задонатити за 

даними криптогаманців в Bitcoin, Tether та 
Etherium

Розділ донатів
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Опис

Якщо волонтер має питання, то він завжди 
може звернутися до служби підтримки за 

вказаними контактами. Додатково створені 
групи в Telegram по районах для організації 

на місцях. Також можна звернутися через 
акаунти фонду в соцмережах

Функціонал

По кліку на кнопку перегляду груп в 
телеграм користувач отримує список з 
відповідними посиланням. Усі команди 

редіректу виконуються натівними додатками 
на пристрої користувача 

Розділ контактів
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Інтерфейс адміністратора

Admin

Додає та редагує заходи, 
переглядає заявки на участь 

та оновлює статистику

User

Все це бачить :)

15



Функції інтерфейсу адміністратора
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Результати

100000+
гривень 
зібрано

2000+
волонтерів 
долучилися

450+
волонтерських 

заходів проведено

станом на 23.11.2022



Відгуки
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Відзнаки
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Будівельні та сервісні 
компанії

Волонтерські організації

Місцеве самоврядування

Івент агенції

Розвиток проєкту
Галузі, в які інтеграція продукту є перспективною
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Дякуємо за ваш час
Запрошуємо Вас долучитися до нашого проекту :)

renovatekharkiv.coop@gmail.com

+380980447826

https://renovate-kharkiv.com


