
Волонтерський рух в Україні під час проведення антитерористичної операції: історія, 

стан, проблеми. 

Вступ. В сьогоденні, стан в якому перебуває Україна, кидає виклик всьому 

громадянському суспільству на дієздатність та загальнонаціональну консолідацію. 

Громадянський сектор який представлений волонтерським рухом наразі відіграє досить важливу 

роль в даному процесі. Кризовий стан в державі досить часто приводить до виникнення нових 

ідей, активізації певних не надто помітних неприбуткових організацій, а також вихід на 

поверхню всіх латентних проблем, які вже довгий час крились глибоко в соціальній структурі, 

несформованого українського суспільства. Саме тому, волонтерський рух в Україні на сьогодні  

пробудив націю та, точніше кажучи, став індикатором кардинальних трансформацій в 

соціальній структурі українського суспільства. 

Ситуація, яка склалася в період до і після Революції гідності є занадто важкою для 

подальшого поступу України в Європейське і світове співтовариство як з економічної, 

військової, так і політичної точок зору. Варто нагадати, що Президент України В. Янукович утік 

із держави. За ним покинули Україну Міністр Оборони України, Голова служби безпеки 

України, Голова Ради національної безпеки і оборони України, ряд міністрів, які «захватили» з 

собою значну частину золотовалютних резервів опустошивши казну. Стало зрозуміло, що 

Збройні сили України, практично зруйновані владою Януковича, перебувають у жалюгідному 

стані, внутрішні війська і міліція деморалізовані - чинити опір агресору і сепаратистам мали 

змогу лише лічені підрозділи. Армія залишилася практично не боєздатною, не забезпеченою з 

усіх точок зору. Це добре розуміла Росія, яка окупувала Крим без «єдиного пострілу».  Саме 

тому, в реаліях соціальної нестабільності українського суспільства потреба в добровольчій праці 

загострилася. Для її розв’язання зусиль і фінансових вкладень держави стало замало, тому 

держава та її організації потребують допомоги населення, готового на безкорисну працю. Так 

сталося і в Україні, коли захищати державу від російської агресії разом зі Збройними силами 

України, Національною гвардією України стали добровольчі батальйони і волонтерські 

організації[1].  

Проблематикою волонтерського руху займались такі відомі науковці, як Дж. Девіс Сміт, 

М.Харріс, К.Рочестер, Р.Хедлі, С.Елліс, К.Кемпбел та ін.. Крім того, волонтерство як соціальний 

феномен вивчали такі вітчизняні науковці, як Р.Вайнола, А.Капська, Н.Комарова, О.Безпалько, 

О.Карпенко, І.Звєрєва, І. Юрченко., Г.Лактіонова., І.В. Авуєва. В основі класичних підходів до 

дослідження проблематики добровільної діяльності лежать ідеї альтруїзму (О.Конт, І.Кант, 

Г.Гегель, П.Сорокін, Д.Майерс, В.Єфроімсон), лібералізму (Дж.Бентам, Г.Спенсер, Ф.Хайєк), 

марксизму (К.Маркс, Ф.Енгельс, В.Ленін), християнських релігійних цінностей (А.Сміт, 

М.Вебер, А. де Токвіль). На сучасному етапі проблематика добровільної діяльності 

досліджується в межах трьох підходів: соцієтального (Р.Корнюєл, Ф.Хайек), економічного 

(Л.Саламон) і трудового (К.Бідерман, Л.Кудринська). 

Однак, зазначені дослідження ґрунтуються переважно на узагальненнях досвіду 

практичної реалізації волонтерських проектів у галузі соціальної роботи з їх детальним, часто 

поетапним, описом. Тому оцінюючи рівень розробленості проблематики щодо волонтерської 

діяльності і волонтерського руху в Україні, варто вказати на відсутність комплексних  

досліджень щодо волонтерського руху, волонтерської діяльності під час проведення 

антитерористичної операції на Сході України. Відомості про такий вид діяльності фрагментарно 

розпорошено, переважно в Інтернет - виданнях.  

Науковцям України ще знадобиться значна кількість часу щоб систематизувати усі 

відомості про волонтерський рух під час проведення АТО у фундаментальний документ для 

вивчення цього феномену майбутніми поколіннями не тільки українців а й представниками 

інших держав. Автор статті намагався, на основі зібраної інформації максимально об’єктивно 

розкрити питання зародження та діяльності волонтерського руху в Україні під час проведення 



АТО як унікального явища, аналога якому немає у світовій історії. Українські волонтери - 

відважні, сміливі, мужні, активні, винахідливі, творчі особистості. Україна посилає на війну 

найкращих, найдосвідченіших лицарів, яких називають кіборгами, які з великою мужністю, з 

ризиком для життя захищають суверенітет і незалежність нашої держави. 

Метою даної статті є вивчення практики волонтерської діяльності як різновиду 

благодійної діяльності під час проведення антитерористичної операції на Сході України. 

Методами дослідження є: загальнонаукові методи сходження від абстрактного до конкретного, 

порівняльного аналізу та синтезу; загальнонаукові принципи об’єктивності, системності, єдності 

історичного і логічного; методи якісного аналізу (змістовна інтерпретація даних) та 

статистичного аналізу (пошук статистичної закономірності), соціальне моделювання. Аналіз 

документів був використаний для вивчення нормативно-правової бази та уставних документів 

щодо волонтерської діяльності, а біографічний метод - для виявлення емпіричних показників 

предмету дослідження. 

Коротка історична довідка.  Разом із відновленням традицій благодійності як невід’ємна її 

складова у незалежній Україні починає активно розвиватися волонтерський рух. Це благодійна 

діяльність, яка здійснюється фізичними особами на засадах неприбуткової діяльності, без 

заробітної платні, просування по службі, заради добробуту та процвітання спільнот і 

суспільства загалом, гуманістична діяльність, яка спрямована на соціальну допомогу певним 

верствам населення, розвиток добробуту та процвітання суспільства. Як суспільний рух 

волонтерство виникло на Заході, а першими волонтерами були самаритяни, які надавали допомогу 

усім, хто її потребував. Більш впевнено можна говорити про виникнення феномена волонтерства 

вже з середини ХІХ століття. 1859 рік вважається роком виникнення волонтерського руху у світі. 

Саме в цей період Анрі Дюран, відомий французький письменник - журналіст, вражений 

наслідками кривавої битви при Сольферіно, запропонував створити Червоний Хрест - організацію, 

яка б працювала на волонтерських засадах і надавала першу медичну допомогу полоненим та 

пораненим. Принципами, сформульованими Анрі Дюраном, керуються волонтерські організації 

усього світу. Деякі дослідники виокремлюють ХХ ст. як головну віху в розвитку волонтерського 

руху. У Європі після закінчення Першої світової війни з’явилися люди, готові надавати допомогу 

постраждалим у війні. Саме в цей час були створені перші волонтерські організації. Було засновано 

Координаційний комітет міжнародної волонтерської служби (CCIVS) під егідою ЮНЕСКО зі штаб-

квартирою у Парижі[2].  

В Україні волонтерство також має свої корені. Як пише дослідниця історії Галичини 

Адріана Огорчак, «українці завжди опікувалися старими та немічними, вдовами, сиротами. 

Сильний допомагав слабшому. Великі справи робили разом. Чуйність, ніжність у взаєминах між 

людьми викликали захоплення у мандрівників, які приходили до нас із далеких країн». Усім 

відомі імена Костянтина Островського, Петра Сагайдачного, Івана Мазепи, Михайла 

Грушевського, які не тільки були відомими політичними діячами, але й меценатами і 

благодійниками [3]. Підґрунтям для розвитку волонтерства стали милосердя, благодійність, 

альтруїзм, гуманізм, небайдужість до сторонніх проблем, які були здавна притаманні українцям. 

Наочним прикладом сьогодення є остання подія, коли 26 вересня вибухнули склади  боєприпасів у 

Вінницькій області (село Калинівка). Було евакуйовано близько 30 тисяч осіб, із них половина 

волонтерами, які безкоштовно надавали житло, їжу та інші послуги. 

 Точних відомостей стосовно започаткування волонтерського руху задля допомоги 

військовим не має. За даними Інтернет - ресурсу зберігалася розписка від 21 січня 1919 року 

щодо пожертви селянами другій сотні Окремого куріння Січових стрільців м. Нового - Буга: 38 

хлібів, 12 кусків сала, 11 карбованців і 60 копійок грошей[4]. Немає й точної дати утворення 

волонтерського руху з допомоги армії в цілому в Україні, як і точної дати формування їх у 

волонтерські організації. Автор вважає, що початком може бути волонтерський рух під час 

Революції гідності, після початку Російської інтервенції до Криму 20 лютого 2014 року. 



Приблизним періодом створення розгалуженої системи допомоги армії можна вважати період 

травня - червня 2014 року. Як було зазначено вище, науковцям ще потрібен час для історичних 

розвідок з даного питання, і тому автор залишає цю проблему історикам, політологам, 

громадським діячам задля пошуку істини та її висвітлення в наукових працях. 

Аналіз правового поля. Для подальшого аналізу волонтерської діяльності важливо 

зупинитися на аналізі правової основи стосовно діяльності волонтерства і благодійництва в 

Україні. Адже без правового поля досить важко здійснювати таку діяльність в сучасних умовах 

не зважаючи на добровільність і безкорисність такої діяльності.  

У квітні 2011 р. прийнято Закон України «Про волонтерську діяльність» від 19.04.2011 № 

3236-VI. З грудня 2013 по березень 2015 року 132 громадським об’єднанням надавався статус 

«волонтерської організації» відповідно до зазначеного Закону[5]. У березні 2015 року прийнято 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо волонтерської 

діяльності»[6]. Законом, зокрема: скасовано необхідність надання організаціям статусу 

волонтерських організацій; передбачено здійснення волонтерської діяльності в зоні проведення 

антитерористичної операції (проведення бойових дій);  передбачено надання одноразової 

грошової допомоги сім’ям волонтерів, як загинули в ході проведення антитерористичної 

операції, волонтерам, які отримали поранення; врегульовано питання добровільного 

страхування волонтерів, укладання договорів на провадження волонтерської діяльності лише за 

бажанням; визначено, що діти віком від 14 років можуть займатися волонтерською діяльністю 

за згодою батьків. Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 556  затверджено 

Порядок надання волонтерської допомоги за окремими напрямами волонтерської діяльності[7]. 

Постановою Кабінету Міністрів України  від 19.08.2015 № 604 затверджено порядок виплати 

одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок 

поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги 

в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту[8]. 

У разі загибелі (смерті) волонтера одноразова грошова допомога виплачується у розмірі 

500 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб на дату загибелі 

(смерті), членам сім’ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого) волонтера у рівних 

частинах. У разі встановлення інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) 

одноразова грошова допомога виплачується волонтеру залежно від групи інвалідності у розмірі 

250 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб, - особам з 

інвалідністю I групи; 200 - особам з інвалідністю II групи; 150 - особам з інвалідністю III групи. 

За даними Мінсоцполітики України станом на 05.12.2016 одноразову грошову допомогу 

отримали 9 сімей загиблих волонтерів  та 2 волонтери у зв’язку із встановленням їм інвалідності 

на загальну суму 5,9 млн. гривень. Постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 

740 затверджено Порядок надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», деяким категоріям осіб[9]. 

Отримали такий статус 6,1 тис. осіб. Постановою Кабінету Міністрів України  від 29.04.2016 

№336 затверджено Порядок  призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі 

загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Таку допомогу призначено  членам 

сімей 91 загиблих та 22 особам, які встановлено інвалідність[10]. 

Закон України від  5 березня 2015№ 246-VIII «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо волонтерської діяльності» врегульовує суспільні відносини, пов’язані з 

провадженням волонтерської діяльності в Україні. Основним завданням цього документу є 

забезпечення ефективного регулювання правовідносин, що виникають в процесі провадження 

волонтерської діяльності в Україні, сприяння розвитку волонтерського руху в Україні, 

підвищення якості надання волонтерської допомоги. Зокрема, закон уточнює терміни 

«волонтерська діяльність», «волонтер», знімає обмеження для здійснення волонтерської 



діяльності організаціями та установами, уточнює права та обов’язки волонтерів і організацій та 

установ, які залучають до своєї діяльності волонтерів, пояснює особливості відшкодування 

витрат, пов’язаних з наданням волонтерської допомоги. Закон також вносить зміни щодо 

добровільного страхування життя і здоров’я волонтерів на період надання волонтерської 

допомоги організаціями та установами, які залучають до своєї діяльності волонтерів. Зокрема 

доповнено напрямами діяльності, а саме: надання волонтерської допомоги для ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру; надання 

волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, 

правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових 

режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції[11]. 

Потрібно зазначити, що Органи Центральної виконавчої влади відповідно до норм Закону 

України «Про волонтерську діяльність», які реалізують державну політику у сфері 

волонтерської діяльності, виконують низку повноважень, а саме: забезпечують реалізацію 

державної політики у сфері волонтерської діяльності; вживають інших заходів для розвитку та 

популяризації волонтерської діяльності; сприяють поширенню інформації про волонтерську 

діяльність; сприяють громадським об’єднанням та благодійним організаціям у їхній    

діяльності, спрямованій на розвиток волонтерської діяльності; поширюють інформацію про стан 

реалізації галузевих та регіональних   програм сприяння та підтримки волонтерської діяльності; 

оприлюднюють на своєму веб-сайті наявну інформацію про організації   та   установи, що 

залучають до своєї діяльності волонтерів,  зокрема,  інформацію  про організації та установи, що 

залучають  іноземців  та  осіб  без  громадянства  для провадження волонтерської  діяльності  на  

території  України,  протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідної інформації; 

сприяють здійсненню міжнародного співробітництва з питань волонтерської діяльності, 

узагальнюють і поширюють практику роботи у цій сфері. 

На початку активної діяльності волонтерського руху механізмів його взаємодії з владними 

структурами практично не було. Але пізніше значна роль та високий авторитет волонтерів 

підштовхнули владу до співпраці, і восени 2014 року почалося їх тісне співробітництво з 

Міноборони. У вересні засновник волонтерської групи «Народний проект» Давид Арахамія був 

призначений уповноваженим міністра оборони з питань закупівель, а в жовтні засновник 

«Крила Фенікса» Юрій Бірюков став помічником міністра оборони з питань речового 

забезпечення армії (на сьогодні радник Міністра оборони на громадських засадах). В листопаді 

інший відомий волонтер Тетяна Ричкова очолювала нове держпідприємство, що забезпечує 

сили спеціальних операцій (в подальшому офіцер ЗСУ). 

У жовтні 2014 при Міністерстві оборони була створена Рада волонтерів під керівництвом 

Давида Арахамії. Її завданнями стали речове забезпечення армії, ремонт техніки, закупівля 

приладів та військова медицина. Раді було доручено розпоряджатися бюджетними коштами (в 

тому числі із надходжень з SMS на номер «565») на суму 60 млн. гривень. В листопаді 2014 

близько 30 волонтерських груп об'єдналися в громадську організацію «Асоціація народних 

волонтерів України». За її даними, вона має кілька комітетів, від яких делегуються по 2 особи в 

Раду волонтерів при Міноборони, а троє членів її координаційної ради призначені заступниками 

міністра. Асоціація звітує про низку досягнень у галузях організації, підготовки та забезпечення 

військових формувань, винагородження та житлового забезпечення військових, протидії 

російській пропаганді та інших. 

У зв’язку з обмеженістю повноважень Ради волонтерів виникла ідея «волонтерського десанту» - 

влаштування волонтерів на роботу в міністерство. В листопаді 2014 року з ініціативи Юрія 

Бірюкова та під кураторством Давида Арахамії співробітниками Міноборони стали 8 

волонтерів, що пройшли тест на поліграфі. Серед їх досягнень на державній службі відзначають 

впровадження електронної системи закупівель та електронного реєстру обліку майна 

Міністерства, розробку нових технічних умов для постачальників, а також новації в області 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3236-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3236-17
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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харчування військових та автоматизації складів. Однак упродовж першого року роботи 

більшість «десантників» звільнилися, а їх починання були передані «Проектному офісу 

реформ». 

«Проектний офіс реформ» був створений навесні - влітку 2015 року і офіційно 

представлений 8 вересня. Це підрозділ Міноборони в складі 30 менеджерів із волонтерського та 

бізнесового середовища. Він займається матеріальним забезпеченням, держзакупівлями, 

медициною та державними підприємствами. У грудні 2014 року 10 волонтерів із досвідом 

переговорної роботи ввійшли до складу об’єднаного координаційного центру звільнення 

заручників, створеного при Міноборони. У серпні 2015 року за допомогою Юрія Бірюкова в 

Міноборони з’явився Координаційний штаб волонтерів «Сармат» під керівництвом Олексія 

Ліпіріді. Штаб працює на фронті і визначає проблеми з тиловим та медичним забезпеченням, 

наданням статусів учасників АТО та бойових дій, виплатами бійцям, а також відстежує 

представлення їх до нагород[12]. 

За соціальний захист учасників АТО та волонтерів несе відповідальність Міністерство 

соціальної політики України, при якому з метою координації роботи утворено Раду з 

координації роботи щодо надання волонтерської та благодійної допомоги. Наказами 

Мінсоцполітики: від 18.05.2015  № 516, який  зареєстровано в Міністерстві юстиції України  

04.06.2015 за № 649/27094, затверджено Положення про Раду; від 20.07.2016 № 800 затверджено 

оновлений Персональний склад Ради. 

В регіонах за рекомендацією Міністерства утворені аналогічні  дорадчі органи на 

обласному рівні. Так, у 8 областях створено відповідні координаційні ради за участю 

представників місцевих органів виконавчої влади та громадських організацій (Волинська, 

Закарпатська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Херсонська обл.),  у 

чотирьох - Ради волонтерів (Запорізька, Київська, Миколаївська обл., м. Київ), у двох – 

зазначені питання вирішують Громадські ради при ОДА (Харківська та Хмельницька обл.), ще у 

двох – інші дорадчі органи (Дніпропетровська та Рівненська обл.). У Рівненській, Сумській, 

Тернопільській, Черкаській, Чернівецькій областях питання волонтерської діяльності 

розглядаються Центрами допомоги учасникам АТО. Результатами такої роботи щодо сприяння 

розвитку волонтерського руху було активне залучення до волонтерської діяльності молоді та 

осіб літнього віку, організація збору благодійної допомоги та надання волонтерської допомоги 

соціально вразливим верствам населення, а також військовослужбовцям Збройних Сил України, 

Національної гвардії України, прикордонної служби та інших військових формувань, які 

знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції[13]. 

Узагальнюючи правову основу та співробітництво волонтерів з органами влади в цілому, 

та діяльність в період проведення антитерористичної операції можна констатувати що: воно є в 

цілому досконалим; волонтери захищені в соціальному плані, практично відсутні бюрократичні 

перепони в їх роботі, досить висока самостійність у виборі напряму волонтерської діяльності. 

Це вказує на те, що Україна має досить потужний сегмент громадянського суспільства, який 

надає новий імпульс у її розвитку та консолідує українське суспільство, особливо в її кризовому 

стані. 

В продовженні викладення зазначеної теми необхідно зупинитися на реаліях сьогодення 

щодо волонтерської діяльності під час проведення АТО. Основними напрямами роботи 

волонтерського руху є: збір і доставка в зону АТО різноманітних ресурсів (продукти 

харчування, ліки, одяг, амуніція, автотранспорт, військові прилади), ремонт та вдосконалення 

техніки тощо; медична допомога постраждалим від бойових дій, оснащення госпіталів та 

лікарень; допомога переселенцям із Криму та зони АТО (юридична, психологічна та 

гуманітарна допомога, пошук житла та роботи, адаптація до нового місця проживання та в 

соціумі);пошук зниклих безвісти, загиблих та робота з визволення полонених. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0649-15/print1433834777930191#n13
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Ведеться й діяльність в інших напрямах - зокрема різноманітна допомога сім’ям учасників 

АТО. Основними засобами і способами допомоги є: збір коштів. Великі організації здебільшого 

збирають пожертви за допомогою різних систем безготівкових переказів (зокрема на банківські 

картки) і публікують в Інтернеті звітність; збір речей; довезення зібраної та закупленої 

допомоги до військових підрозділів за місцем їх дислокації, госпіталів, родин 

військовослужбовців.  

Волонтери забезпечують українську армію наступними ресурсами та послугами: 

медикаменти; лікування; безпілотні літальні апарати; техніка; ремонт техніки (автомобілі, 

бойові машини, літаки); ремонт будівель; модернізація зброї (приціли, тепловізори, прибори 

нічного бачення тощо); постачання закордонних виробів; засоби особистої безпеки; одяг 

(форма); зимове обладнання; їжа; засоби зв’язку; грошове забезпечення; юридична підтримка; 

обмін полонених. 

У зв’язку з тим, що в одній статті неможливо вичерпно розкрити усі напрями діяльності 

волонтерів автор зупиниться на деяких із них. Потрібно зазначити, що зону проведення 

антитерористичної операції можна розділити на зону активних військових дій та на 

«прифронтові» території, які хоч і зайняті українськими військами, але тут не ведуться бойові 

дії. Ситуація з постачанням у першій та другій зоні різна, різними є також потреби та 

можливості доставки волонтерської допомоги. У безпосередній близькості до лінії фронту 

ситуація складніша. Залежно від інтенсивності обстрілу проїзд до окремих позицій та 

місцевостей може бути ускладнений, тому виникають проблеми з постачанням. Це стосується як 

військових, так і цивільних осіб. Однак військові більш мобільні і наразі практично кожен 

підрозділ має «своїх» волонтерів, - це означає, що при зниженні інтенсивності обстрілу 

військові можуть розраховувати на постачання. Більшість гуманітарної допомоги і допомоги 

для військових надходить до «прифронтової» зони - в тил. Тут розташовані військові бази і 

склади, де часто зберігаються привезені волонтерами речі. Території в зоні АТО за лінією 

фронту - це також місця, де в першу чергу з’являються переселенці. Тут їх приймає місцева 

громада або вони знімають житло (або живуть в наданому житлі безкоштовно), звідси також 

їдуть до інших областей України. Зазвичай тут вони отримують першу допомогу (речі, продукти 

харчування, ліки). 

Окремою проблемою є доставка гуманітарної допомоги на території, зайняті 

проросійськими силами, в так звані Донецьку та Луганську Народні Республіки. Від самого 

початку військових дій це було ризиковано для українських волонтерів через небезпеку 

викрадення або розстрілу. У зв’язку з цим більшість волонтерів уникали поїздок на території, 

що знаходяться поза зоною контролю українських військ. Найчастіше це робили релігійні 

організації, які мали більше шансів переконати бойовиків у тому, що вони не беруть участі в 

конфлікті. Наприклад, організація «Твоя перемога», пов’язана з протестантською громадою м. 

Слов’янська, возила хліб на невеликі, малозабезпечені території на проросійському боці ще 

восени 2014 року. Проте основним способом отримання гуманітарної допомоги для людей, що 

залишаються на окупованих територіях, був  виїзд на українську сторону по лінії фронту. З 

21.02.2015 ця можливість була обмежена у зв’язку з необхідністю наявності перепусток, які 

видаються українською стороною тільки в обґрунтованих випадках. Зі слів силових структур це 

пов’язано з тим, що деякі волонтери «доставляли» на передову алкоголь і наркотичні засоби за 

певні кошти, а також могли бути інформаторами для сепаратистів. 

За особистим спостереженнями автора та приватних бесідах, отриманою інформацією від 

військових у 2015 році, які перебували на лінії фронту, а також волонтерів, які їм допомагали, 

часто висловлювалася думка, що «якщо щось потрапляє до штабу, то зазвичай там і 

залишається». Кращі (за їхніми словами) речі зазвичай вибирають ті, хто знаходяться в тилу, а 

на лінію фронту потрапляло те, що залишиться після поділу. Більше того, практика показує, що 

речі на лінію фронту зі штабу не завозилися організовано, – солдати могли отримати нову 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%BB
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куртку тощо лише тоді, коли виїжджають з так званої «передової» (тобто з позиції на першій 

лінії фронту) в тил і особисто приходять на склад. Безпосередньо до солдатів на фронт ввозили 

речі тільки волонтери, більш досвідчені з яких намагалися діяти, оминаючи штаб. Однак цей 

спосіб передачі допомоги обмежено директивою, прийнятою Генеральним штабом Збройних 

Сил України 24.02.2015. Вона обмежує доступ до позицій на лінії фронту як волонтерам, так і не 

акредитованим журналістам. Це обґрунтовується міркуваннями безпеки[14]. На сьогодні такий 

стан речей змінився на краще. Забезпечення військових, які захищають Україну можна сказати є 

достатнім. Але, з початку агресії без волонтерського руху та їх допомоги практично неможливо 

було забезпечити вояків якісними продуктами харчування, теплою одежею, засобами обігріву. 

Велика кількість небайдужих людей готували до кожного свята борщові набори, вареники, 

пасхи тощо та доставляли все на передову. 

На сьогодні волонтерські організації України виготовляють різноманітні речі для воїнів 

АТО, а саме: маскувальні сітки; теплі рукавички, шкарпетки; виготовлення маскувальних 

халатів; сушка овочів для борщових і супових наборів виготовлення білизни та балакав; 

браслети з баракорду тощо. За даними інформаційних ресурсів цим займаються 216 

волонтерських організацій. Найбільша кількість у м. Києві – 33, і в Київській області – 21[15]. 

На сьогодні організації і установи України активно залучають до своєї роботи іноземців та осіб 

без громадянства для впровадження волонтерської діяльності на території України. За 

інформацією Мінсоцполітики зареєстровано 211 таких організацій [16]. 

Особливо складну справу щодо пошуку загиблих взяли на себе українські волонтери. На 

стіні Михайлівського собору у Києві висять фото бійців, загиблих у зоні проведення АТО. 

Серед них - чорні плями з написами «Вважається зниклим безвісти», «Батьки не вірять у смерть 

сина», «Досі не ідентифікований», «Родина не змирилася зі смертю чоловіка». Під час заходів 

до третьої річниці Іловайської трагедії кореспондент «Української правди» познайомився із 

матір’ю Євгена Андріюка Оленою. Її син протягом восьми місяців також вважався таким, що 

зник безвісти. Євген служив у 8-му полку спецпризначення. Наприкінці серпня 2014-го 

потрапив у саме «пекло». 29-го серпня зв’язок із ним зник. Пізніше жінці розповіли, що її син 

потрапив у полон до росіян, був важко поранений. Далі почалися тривалі пошуки. Пані Олена 

нарікає, що їй довелося самій «пробивати стіну». Насправді Євгена Андріюка поховали у 

Запоріжжі як невідомого солдата під номером 3190. Дізнатися про це вдалося через аналіз ДНК. 

Щоправда, від того часу, коли жінка здала аналіз, до встановлення збігу з тілом загиблого 

минуло п’ять місяців. Далеко не всі історії зі зниклими безвісти бійцями завершуються тим, що 

рідні знаходять свого сина, чоловіка, батька. 

За оцінками Володимира Дорофєєва з місії «Чорний тюльпан», яка займалася пошуком 

зниклих безвісти, лише на Донеччині можна знайти 200 тіл українських бійців. Найбільшу 

загальну цифру зниклих безвісти в результаті бойових дій в зоні АТО наводить Міжнародний 

комітет «Червоний Хрест» (МКЧХ). За підрахунками організації за три роки збройного 

конфлікту на сході України зникли безвісти 1500 осіб. У цих підрахунках враховані не тільки 

військові, а й цивільні. Та й цю цифру не можна вважати остаточною, бо в Україні відсутня 

точна база зниклих осіб, нарікають у МКЧХ. 

Пошукові роботи на Донеччині почалися у вересні 2014-го. Саме на період найзапекліших 

боїв припадає найбільша кількість зниклих. 2014-й рік – це 41-й рік в Україні. Там були десятки 

тисяч, а тут - сотні. Місія з пошуку зниклих в зоні АТО була започаткована з боку Міноборони. 

Військові звернулися за допомогою до організації «Народна пам’ять», яка займалася 

пошуковими роботами щодо Першої та Другої світових воєн. Протилежна сторона поставила 

вимогу: військові на нашу територію не поїдуть, виключно цивільні. Міноборони звернулося до 

волонтерів. Ми - найбільш підготовлені люди до цієї страшної роботи з залишками, з кістками 

людей, – пояснює початок співпраці з Міноборони Дорофєєв. Ця діяльність не для слабких. Під 

час пошукових робіт один волонтер помер від розриву серця, каже Дорофєєв. За його словами, 

http://divannaya-sotnya.com.ua/ATO/genshtab-zaboroniv-volonteram-prizhdzhati-na-peredovu-a-soldatam-pisati-v-socmerezhah-foto.html#.VPDqBez0SXA.facebook.
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від початку існування місія «Чорний тюльпан» вивезла близько 800 тіл. Співпраця з 

Міноборони закінчилася у 2016-му[16]. У Міноборони пояснюють, що з «Чорним тюльпаном»  

мали договір до серпня 2016 року. Потім вирішили не продовжувати співпрацю. Однією з 

причин називають те, що за два роки бойових дій у міністерстві сформувалася група, яка мала 

можливості вже працювати сама.  

В особистій бесіді з офіцерами ЗСУ автор з’ясував, що нині працює проект ЗСУ 

«Евакуація 200». До відділу пошукової роботи з різних джерел надходить інформація про місце 

та обставини зниклих або про ймовірні місця поховання. Після цього готується план пошукових 

робіт, за яким у зоні АТО працює відповідна група. Але, на окуповану територію військові 

«нев’їзні». Тому туди вирушають цивільні (волонтери) у супроводі «Червоного Хреста». Для 

невпізнаних тіл робиться аналіз ДНК. Також це робиться для батьків. Далі у базі ДНК програма 

автоматично доходить висновку, чи є збіг. Тобто, пошук загиблих та зниклих безвісті і на 

сьогодні неможливо без волонтерських організацій. 

Неоціненну допомогу учасникам АТО на передовій надають медики-волонтери. Лікарям-

добровольцям не дають офіційні відрядження на фронт на Донбас. Тому медики-волонтери 

змушені допомагати військовим лише під час відпусток чи неоплачуваних відгулів. Але у 

Міністерстві охорони здоров’я запевняють у готовності сприяти відрядженням до цивільних 

шпиталів, а не до військових частин. Натомість у військовому відомстві визнають: на фронті 

бракує майже половини медперсоналу. І рішення проблеми вбачають у короткострокових 

контрактах для лікарів. Сьогодні «проблема зубів» на фронті вибиває військових зі служби 

гірше за снаряди, а туберкульоз в армії – «міна уповільненої дії». «Близько 90% хвороб не 

мають характеру бойової травми. Часто їх немає кому виявити на початковій стадії і спрямувати 

військовослужбовця у лікарню. І тому кашель переходить в ангіну, ангіна - у пневмонію тільки 

тому що немає на місці тієї первинної ланки. Вона зараз має критичне значення. Їдучи у чергову 

ротацію, лікарі-волонтери жертвують не лише зарплатою чи відпусткою, а й ризикують 

потрапити «під каток репресивної правоохоронної системи». І це при тому, що раніше був 

підписаний чотирьохсторонній меморандум про співпрацю. Навіть коли лікарі їдуть за власний 

рахунок чи коштом власної відпустки, вони не можуть законно знаходитися на території 

тимчасової дислокації військових частин на сході України. Вони можуть допомагати тільки 

ризикуючи, що завтра приїдуть і арештують їх як шпигунів, які незаконно пробралися на 

територію військових частин. 

Досить часто життя солдата залежить від надання своєчасної допомоги. Відома 

волонтерська група «Вітерець» вважається додатковими руками військових лікарів. Фронт 

розтягнений, медиків не вистачає завжди. Волонтери виконують поетапно свою роботу, перший 

етап - доставка поранених з передової до шпиталів, найближчих до фронту. Тобто волонтери є 

найпершими руками військових лікарів[17]. З жовтня 2016 р. на сході України розпочалася 19-а 

ротація Першого добровольчого мобільного шпиталю (ПДМШ) ім. Миколи Пирогова. Медики 

добровольчого мобільного шпиталю повернулися на передову, оскільки Міністерство оборони 

погодилося офіційно залучити їх до проведення антитерористичної операції. Медики-волонтери 

зазначеного мобільного шпиталю за півтора року надали медичну допомогу понад 7000 бійцям 

із зони АТО. 

Для довідки. Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. Пирогова - волонтерський 

проект, у рамках якого медики з різних міст України їдуть працювати в зону АТО. Шпиталь 

розпочав свою роботу в грудні 2014 року в Кураховому. Сьогодні медики допомагають 

військовим і цивільним у Луганській області безпосередньо біля лінії фронту. Проект об’єднує 

медиків, які треновані за стандартами тактичної медицини. 

Як зазначалося автором статті для українських воїнів не достатньо лікарів-стоматологів. 

На допомогу їм приходять стоматологи – волонтери. За приклад можна взяти Володимира 

Степу, лікар-стоматолог із Закарпаття. Він уже вчетверте вирушає на Схід. На цей час - 

http://ipress.ua/news/medykydobrovoltsi_pdmsh_dopomogly_semy_tysyacham_patsiientiv_172587.html
http://ipress.ua/news/medykydobrovoltsi_pdmsh_dopomogly_semy_tysyacham_patsiientiv_172587.html


спеціально бере відпустку. У його мобільному стоматологічному кабінеті побували понад 1 тис. 

бійців. На стан зубів армійців значно вплинула війна. Люди, які з західних регіонів - вони не 

звикли, та й будь-кому поміняй воду, на якій виріс, на якій готує, живе це все впливає на стан 

зубів.  Приїзду медиків бійці чекають із нетерпінням. На лікування зубів зазвичай бракує часу. 

Більшість із військових тримають оборону в полях. Мобільну стоматологію волонтери 

обладнали на базі колишнього реанімобіля. Живиться вона від генератора. Працює кабінет на 

колесах - майже на передовій. Небайдужі іноземці також надають допомогу бійцям АТО. 

Наприклад, громадянин Лівану - волонтер організував стоматологічну допомогу для бійців 

АТО. За власні кошти придбав декілька автомобілів швидкої допомоги та облаштував в них 

мобільні стоматологічні кабінети з сучасним обладнанням. Звичайно це тільки декілька 

прикладів. В Україні їх можна рахувати сотнями, що вказує на небайдужість наших громадян до 

своєї країни та її захисників 

В даній статті, як зазначав автор неможливо висвітлити усі питання пов’язані з 

волонтерською діяльністю під час проведення АТО. Ще потрібно систематизувати та 

узагальнити на науковому рівні питання діяльності волонтерів від зародження до деталізації 

видів та форм діяльності даного явища та наявності недоліків. Автор визнає, що не усі форми 

діяльності волонтерів увійшли в об’єм даної статті, але основні напрями діяльності 

волонтерства в цілому розкрито. 

Висновок. Зважаючи на цінність волонтерства, як безоплатної, добровольчої, унікальної 

діяльності в Україні під час проведення АТО автор зазначає: 
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