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РОЛЬ ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ У ЗМІЦНЕННІ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ДЕРЖАВИ
У статті аналізується історія виникнення та значення волонтерського руху у відновленні ЗС України та зміцненні обороноздатності держави. Автори зазначають, що надання волонтерської допомоги ЗС України
у скрутні часи для держави є унікальним явищем, притаманним українському народові. Подано історію зародження сучасного волонтерського
руху та основні напрями діяльності волонтерів у ЗС України. Наголошується на всенародному характері волонтерства, його значенні у відсічі
російській агресії проти України. Автори аналізують нормативну базу
руху допомоги ЗС України, наводять приклади допомоги українським
збройним формуванням.
Ключові слова: Збройні Сили України, волонтери, волонтерський рух,
благодійність, волонтерські та благодійні організації.
Постановка проблеми. Волонтерська допомога Збройним Силам
74

України (далі — ЗС України) притаманна українському народу. В умо-
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вах російської агресії, яка розпочалася у лютому 2014 р., недостатнього
фінансування та відсутності налагодженої системи забезпечення ЗС
України постало питання пошуку
альтернативних шляхів матеріального забезпечення. Само собою народилося волонтерство допомоги ЗС
України, яке стало логічним продовженням волонтерства під час Революції Гідності.
Сучасне волонтерство має витоки
також із організації шефської допомоги у перші роки після проголошення незалежності України. Шефська допомога виражалася у:
матеріально-технічному
забезпеченні — наданню допомоги ЗС
України з боку ряду підприємств
у підтриманні бойової і технічної
готовності кораблів, покращення
матеріально-технічної бази кораб
лів і військових частин, забезпечення кораблів і військових частин
продовольством, майном, паливно-мастильними матеріалами й технічними засобами;
військово-патріотичному
вихованні — відбору і скеруванні
призовників у підшефні військові
частини та на кораблі, участі шефських делегацій у святкуванні урочистих дат у підшефних військових
колективах;
культурно-виховній діяльності —
відвідин творчими колективами кораблів і військових частин ЗС України,
поширення національних культури
і традицій;

душпастирській роботі — відвідин священнослужителями особового складу кораблів і військових
частин, проведення духовних бесід
тощо (Нашивочніков О.О., 2016).
У подальшому з реформуванням
ЗС України ця діяльність зазнавала
деяких змін та поглиблювалась.
Зміну керівництва української
держави після Революції гідності
путінський режим не визнав та використав це як можливість для агресії
Російської Федерації проти України,
здійснив окупацію АР Крим. У цих
умовах перед урядом України постало питання за рахунок держави першочергово забезпечити відновлення
та приведення у боєздатний стан наявних військових формувань. Проте
фінансово-матеріальний стан бюджету країни був надзвичайно важкий. Новостворений уряд України
після втечі В. Януковича отримав на
рахунках державного казначейства
суму коштів, що еквівалентна менше
10 тис. доларів та великий державний борг (Луценко розповів, скільки із $ 40 мільярдів Януковича вже
вдалося конфіскувати…). Існуюча на
той час забюрократизована та обмежена в можливостях шефська діяльність у ЗС України не могла оперативно та всебічно надати допомогу
та розв’язати фінансово-матеріальні
проблеми у забезпечені відроджуваного Українського війська.
Уряд терміново вніс законопроект про необхідність змін до низки
законів України, що дали б змогу за-
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лучати кошти від благодійників для
відновлення обороноздатності країни. Верховна Рада України ухвалила
8 квітня 2014 р. Закон України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення
матеріально-фінансового
забезпечення обороноздатності держави».
Ст. 2 Закону України «Про оборону
України» доповнено частиною 7:
«Фінансування потреб національної
оборони держави може здійснюватися додатково за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних
осіб», а в Законі України «Про Збройні Сили України» ст. 15 доповнили
так: «Фінансування Збройних Сил
України може здійснюватися додатково за рахунок благодійних пожертв
фізичних та юридичних осіб».
Волонтерський рух активно доєднався до відновлення ЗС України.
Зазначимо, що він виник ще під час
Євромайдану та Революції гідності,
активно діяв для забезпечування протестувальників усіма необхідними
ресурсами. Російська агресія проти
України призвела до ще більшої консолідації суспільства. За короткий
час значно збільшилась кількість волонтерських організацій. Маса громадян виявили бажання допомогти
українським військовим формуванням та правоохоронним органам.
Аналіз наукових досліджень
і публікацій. Результати аналізу досліджень (Біла книга антитерористичної операції на Сході
України (2014‑2016). 2017; Звіт
76

про науково-дослідну роботу «Волонтерський рух в Україні під час
воєнної агресії Російської Федерації (2014–2017 рр.)». 2017; Тинченко, Я. Ю. 2015; Тохтарова, І. М. 2014;
Євсєєв, І. Г. 2021), а також публіцистичні матеріали (Три історії про те,
як українці озброюють українську
армію. 2014) демонструють зацікавленість цим питанням в Україні. Серед опублікованих матеріалів значна
кількість робіт має публіцистичний
характер. Автори робіт розкривають
та висвітлюють, у певній мірі, діяльність волонтерського руху та благодійників у забезпеченні українських
військових формувань, зокрема і ЗС
України. У публіцистичній літературі подано конкретні факти діяльності
волонтерів та волонтерських організацій з надання фінансової та матеріально-технічної допомоги для легальних збройних формувань.
Мета статті — на основі інформаційних матеріалів публіцистичного характеру й аналітичних публікацій про волонтерський рух в Україні
під час антитерористичної операції /
Операції об’єднаннях сил дослідити діяльність волонтерів у зміцненні
Збройних Сил України та визначити
роль волонтерського руху для національної безпеки України.
Виклад основного матеріалу.
У кожній цивілізованій країні світу
волонтерство регулюється певними
законами. Не обійшло це і Україну.
Верховною Радою України ухвалено
Закон України від 19 квітня 2011 р.
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№ 3236-VI «Про волонтерську діяльність». З отриманням перших досвідів щодо проведення АТО, 30 жовтня
2014 р. було ухвалено Закон України
«Про затвердження Порядку формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції»
№ 1089. У загальних положеннях закону зазначено, що волонтер АТО —
фізична особа — благодійник (громадянин України або іноземець чи
особа без громадянства, яка перебуває в Україні на законних підставах),
яка досягла вісімнадцятирічного віку,
провадить волонтерську діяльність
на добровільній і безоплатній основі,
внесена до Реєстру волонтерів АТО
згідно з Податковим кодексом України та Законом України «Про волонтерську діяльність». У подальшому
нормативно правова база щодо волонтерства в Україні з врахуванням
АТО удосконалювалась.
Аналіз діяльності волонтерського
руху у 2014 р. встановив, що основним
напрямом діяльності волонтерів стала допомога всім українським збройним формуванням, які беруть участь
в АТО, і пораненим — цим займалися 70 % волонтерів. (85% українців
вважають що волонтерський рух …
миру).
Займатися волонтерством, особливо у 2014 та на початку 2015 рр., було
досить небезпечно. Багато волонтерів під час надання допомоги бійцям
українського війська діставали поранення, потрапляли в полон, а деякі
загинули. Станом на 1 жовтня 2015 р.

з місць незаконного ув’язнення було
визволено 38 волонтерів (Біла книга
антитерористичної операції на Сході
України (2014‑2016). 2017, с. 21).
Автори на основі аналізу відкритих матеріалів про волонтерську діяльність у Збройних Силах України
у період з 2014 до 2021 рр. виокремлюють основні напрямки в їх діяльності:
волонтерська допомога у вигляді
форми, взуття, засобів індивідуального користування та захисту, засобів медичної допомоги, технічних
засобів та автомобілів а також здійснення їх ремонту;
заходи з популяризації Збройних
Сил України;
контрпропаганди та співпраця
із засобами масової інформації;
заходи протимінної діяльності, гуманітарного розмінування;
реабілітація військовослужбовців
та членів їх сімей;
допомоги в рамках гуманітарного
проекту Збройних Сил України «Евакуація-200».
З осені 2014 р. волонтери почали
тісно співпрацювати з МО України,
в якому створено раду волонтерів
«Волонтерський десант». За підрахунками у 2014 році лише найбільші
всеукраїнські волонтерські об’єднання передали українському війську
500 млн грн (Біла книга антитерористичної операції на Сході України
(2014–2016). 2017, с. 105, 108). Представники волонтерських організацій
долучалися до речового, харчового

ВОЄННО-ІСТОРИЧНИЙ ВІСНИК 4(42) / 2021

77

30 РОКІВ ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ

та медичного забезпечення, деякі
з них працюють у департаментах
Міністерства оборони, що відповідають за постачання Збройних Сил
України. Подібні ради створені при
силових структурах держави, таких
як ДПС України, МВС та НГУ. До
благодійницької діяльності долучалися організації, установи та заклади
різноманітних форм власності.
З вересня 2014 р. в Збройних
Силах України розпочато реалізацію Гуманітарного проєкту «Евакуація-200». В рамках реалізації
зазначеного проєкту здійснюються
заходи, спрямовані на пошук та встановлення місцезнаходження зниклих
безвісти військовослужбовців Збройних Сил України, пошук локацій
необлікованих поховань тіл (останків) тимчасово невстановлених осіб
у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, спільно з підрозділами правоохоронних
органів вилучення з необлікованих
поховань тіл (останків) загиблих
та сприяння у їх ідентифікації, пошук та евакуація з між позиційного простору на лінії збройного протистояння тіл (останків) загиблих,
сприяння у встановленні місцезнаходження та подальшого звільнення
з незаконної примусової ізоляції на
території окремих районів Донецької
та Луганської областей військовослужбовців ЗС України.
78

Реалізація зазначеної діяльності
потребує спеціалізованого обладнання, майна та засобів. Завдяки плідній взаємодії з Делегацією Міжнародного Комітету Червоного Хреста
в Україні з 2014 р. групи транспортування та пошуку тіл загиблих у районі здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій
та Луганській областях максимально
забезпечені необхідними обладнанням, спеціалізованим майном та санітарними засобами.
Завдяки волонтерській допомозі
українських волонтерів, пошукові
групи Гуманітарного проєкту Збройних Сил України «Евакуація-200»
забезпечені оптичними приладами,
GPS-навігаторами, раціями та відеокамерами GO-pro, а також здійснюється поточний ремонт та технічне
обслуговування авторефрижераторів.
Протягом 2014–2021 рр. волонтери-пошуковці у складі пошукових
груп Гуманітарного проєкту Збройних Сил України «Евакуація-200»
приймали участь у пошукових заходах у районах бойових дій на територіях Донецької та Луганської
областей. Завдяки реалізації зазначених пошукових заходів із зазначених
районів вдалося повернути близько
1736 тіл (останків) загиблих захисників України (Пошукові групи «Евакуація-200» вивезли з Донбасу 1736 тіл
загиблих військових. 2019).
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Важливим чинником в організації медичного забезпечення стало
налагодження тісної взаємодії військової медицини з цивільною. Уже
16 квітня 2014 р. — через два дні
після оголошення початку АТО —
при Міністерстві охорони здоров’я
було створено штаб із координації
дій у зоні АТО, до складу якого входили медичні служби Міноборони,
Нацгвардії, Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України. Частину поранених скеровували
у спеціалізовані цивільні лікувальні
заклади для надання кваліфікованої
допомоги (Казан Е. 2016).
Неоціненну допомогу учасникам
АТО на передовій надавали медики-волонтери. Лікарям-добровольцям не дають офіційних відряджень
на фронт на Донбас, тому медики-волонтери допомагали військовим
лише під час відпусток чи неоплачуваних відгулів. Натомість у військовому відомстві визнають: на фронті
бракує майже половини медперсо
налу.
Відома волонтерська група «Вітерець» вважалася посередником між
потерпілими та військовими лікарями. Через розтягнутість лінії зіткнення представників медицини від
державних силових відомств не вистачало, тому волонтери доставляють поранених із передової у шпиталі, найближчі до лінії зіткнення
(Медики, які рятують поранених на
передовій, вирушають на схід. Потрібна допомога). У жовтні 2016 р.

на рахунку Першого добровольчого
мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова вже була 19-та ротація в район
проведення АТО. Медики-волонтери
зазначеного мобільного шпиталю за
півтора року надали медичну допомогу понад 7000 бійцям із зони АТО.
Широко відома у волонтерському
русі, засновниця медичного батальйону «Госпітальєри» Яна Зінкевич
та очолюваний нею підрозділ знали по усьому фронту. Окрім власне
медичної допомоги «в полі», «Госпітальєри» супроводжували поранених у процесі реабілітації, надавали
підтримку в організації похоронів,
а також проводили вишколи з питань
медичної підготовки, у яких брали
участь як військові, так і цивільні.
Поряд з цим, волонтерські організації України виготовляли різноманітні речі для воїнів АТО: маскувальні сітки, теплі рукавиці і шкарпетки,
маскувальні халати; сушені овочі для
борщових і супових наборів, білизни
та балаклави, браслети з паракорду
тощо.
Так у 2017 р. волонтерські творчі колективи, підтримуючи бійців
Збройних Сил України, організували
близько 30 культурологічних заходів.
Організовано забезпечення учасників Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») зразками військової
форми одягу (до 30 шкіл Донецької
і Луганської областей). Спільно
з ГО «Конгрес національних громад
України» організовано відпочинок
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18 дітей зі Сходу України та 2 дітей військовослужбовців Збройних
Сил України. Спільно з Посольством
України в Республіці Польща організовано психологічну реабілітацію
4 військовослужбовців Збройних
Сил України, які виконували завдання в рамках реалізації Гуманітарного
проєкту «Евакуація-200», та 6 членів
їх сімей (В Польщі відбулися заходи
з психологічної … «Евакуація-200».
2019).
Крім матеріальної допомоги, яку
надавали волонтери, іншим аспектом
їх діяльності був позитивний вплив
на психічний та емоційний стан українських захисників. В українському
війську, яке брало участь в боях на
Сході України, активно проводилася душпастирська робота офіційних
конфесій з учасниками бойових дій.
Бійці, бачачи діяльність волонтерів,
відчували нерозривний зв’язок з народом, що піднімало їх бойовий дух.
Так, для волонтерського руху характерною рисою стала адресність.
Волонтерська допомога швидко надходила тим, хто потребував її насамперед.
Піком розвитку волонтерського
руху допомоги ЗС України є середина 2015 р. Тоді в Україні нараховувалося понад 250 волонтерських
організацій, що спеціалізувалися
на вирішенні проблем породжених
російською агресією в Криму та на
Донбасі.
Із середини 2015 р. державні
структури змогли опанувати стано80

вище із належним ресурсним постачанням військовослужбовцям на передовій лінії фронту. У першу чергу
це пов’язано із відновленням та налагодженням всебічного забезпечення у Збройних Силах України та належного фінансування державою.
Водночас, волонтери продовжують опікуватись пораненими бійцями, допомагати медикаментами,
організовувати заходи реабілітації
бійців Збройних Сил України та їх
родин, брати активну участь у проведенні заходів національно-патріотичного виховання дітей та молоді
(«Динамо» продовжує допомагати
пораненим … шпиталі. 2021).
З початком агресії Росії проти
України мінами і боєприпасами забруднені, за попередньою оцінкою,
близько 7 тис. км2 підконтрольної на
Сході України території. За інформацією, отриманою від управління Верховного комісара Організації
Об’єднаних Націй з прав людини за
період конфлікту, з 14 квітня 2014 р.
по 15 серпня 2017 р. в Україні загинуло щонайменше 2558 цивільних осіб,
з них 242 дітей. Уставлена світова
практика з розмінувань свідчить, що
один рік війни призводить до десяти років протимінної діяльності. Не
оминуло це і Україну. Таку проблему
відповідні державні органи України
не здатні самостійно виконати у повному обсязі.
До протимінної діяльності та гуманітарного розмінування в Луганській та Донецьких областях, яка
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підконтрольна українському уряду,
залучились волонтерські організації,
переважно іноземні, які опікуються даною проблемою тривалий час
і мають практичний досвід в інших
країнах. У зазначеному районі вони
працюють з дозволу органів державної влади України і співпрацюють
з ними, дотримуючись вимог чинного законодавства (Українські сапери
провели сертифікацію «Швейцарського фонду … Україні»). Поряд
з цим міжнародні неурядові волонтерські організації беруть участь
у надані допомоги у підготовці
та підвищені майстерності фахівців,
зокрема і державних органів влади,
що залучаються до протимінної діяльності та гуманітарного розмінування.
Така організація як «благодійний
фонд «Швейцарський фонд з протимінної діяльності ФСД в Україні» має
головний напрямок діяльності — це
пошук і знищення мін і невибухнувших боєприпасів для попередження
нещасних випадків. Данська Рада
у справах біженців також працює
в Україні — одним з питань є галузь
розмінування.
Hazardous
Area
Life-Support
organization (HALO Trust ), благодійна громадська організація британського походження, в буквальному
перекладі її назва означає «Організація життєзабезпечення в небезпечних районах». На підконтрольних українському уряду територіях
Луганської та Донецької областей

з 2015 року вона проводить діяльність таку, як розвідка небезпечних
територій, протимінне навчання,
очистка території від мін і вибухонебезпечних предметів, експертиза соціально-економічних загроз впливу
мін і вибухонебезпечних предметів
на мирне населення.
Тільки в 2017 році співробітниками цих організацій виявили
528 вибухонебезпечних предметів
та перевірили 47 ділянок загальною
площею 640 га, з них Донецька область — 522 га, Луганська область —
118 га (Черних, І. 2021, с. 8). Станом
на жовтень 2020 року з району проведення Операції об’єднаних сил
за участі груп від HALO Trust було
вилучено 3000 невибухнувших боєприпасів з подальшим переданням
на знищення. На сьогоднішній день
в організації працює трохи більше
400 осіб, з них 350 працюють саперами (На Донетчине организации из
Британии и США… ).
Відповідно до публічно опублікованого аналізу Державною службою України з надзвичайних ситуацій
групами
розмінування
знищено та знешкоджено 15560 вибухонебезпечних предметів за І півріччя 2021 року (Аналіз виконання
робіт щодо очищення території України від вибухонебезпечних предметів
у 2021 році). Автори статті, спілкуючись у 2021 р. з представником
Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню
та стабілізації лінії розмежування
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сторін, дізнались, що за перше півріччя 2021 р. на території, підконтрольних українському урядові, групами гуманітарного розмінування від
волонтерських організацій виявлено
вибухонебезпечних предметів: The
HALO Trust Ukraine — 3791; Швейцарський фонд з протимінної діяльності ФСД в Україні — 196; Данська
Рада у справах біженців — 5. У підсумку це склало 3992 одиниці вибухонебезпечних предметів чи 25 % від
загалу.
Отже допомога міжнародних неурядових волонтерських організацій
силовим структурам України, зокрема Збройним Силам України, з гуманітарного розмінування в районі
проведення Операції об’єднаних сил
є досить суттєвою навіть на шостому році війни.
Свідченням визнання ролі волонтерського руху у забезпеченні життєво важливих інтересів державотворення, обороноздатності, його
провідної місії у творенні підвалин
громадянського суспільства й самоврядування стало відзначення волонтерів державними / недержавними
відзнаками та нагородами. Пристосування відомчої заохочувальної системи до необхідності відзначення
волонтерів, не в останню чергу, призвело до внесення змін у порядок
заохочення: значна група волонтерів удостоєна відомчими відзнаками військових формувань та інших
відомств України, передовсім — Міністерства оборони України. Чима82

ло волонтерів отримали недержавні
відзнаки (серед них, зокрема — недержавна нагорода «Орден “Народний Герой України”» (запроваджена
з приватної ініціативи 2015 р.). Станом на квітень 2017 р. кавалерами
ордена стала 295 осіб. Серед нагороджених — 77 волонтерів, медиків,
капеланів (Народні Герої України).
Стосовно відзначення активістів
волонтерського руху допомоги ЗС
України державними нагородами,
то така практика була започаткована вже влітку 2014 р. Відзначення
внеску волонтерів стало частиною
«державного ритуалу» і відбувалася
з нагоди Дня Незалежності, Міжнародного дня волонтера, інших державних свят. Своєрідною формою
заохочення волонтерів стало включення їх у рейтинги впливовості
в Україні, підвищення їх суспільного
іміджу та «впізнаності» у соціумі.
Весь той обсяг діяльності волонтерського руху для Збройних Сил
України досить складно виміряти
у грошовому еквіваленті, щоб тим самим можна було визначити частку їх
внеску у відродження Українського
війська порівняно до фінансово-матеріального вкладу держави. Проте
з ухваленням Парламентом України
закону «Про Національну безпеку
України» у 2018 р. на державному
рівні, у підсумку, було визнано неоцінений внесок волонтерів, благодійників та волонтерський організацій.
У законі зазначено, що з цього часу
сектор безпеки та оборони держави
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складається як система не лише, як
раніше, з органів державної влади,
Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України
військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів,
державних органів спеціального
призначення з правоохоронними
функціями, сил цивільного захисту,
оборонно-промислового комплексу
України, а й до неї тепер входять громадяни та громадські об’єднання, які
добровільно беруть участь у забезпеченні національної безпеки України.
Висновки. Таким чином, основні
напрями діяльності волонтерського
руху щодо Збройних Сил України
у досліджуваний період диференціювались з врахуванням набутих спроможностей та розвитку ЗС України
і подій на Сході України. Вони були
чинниками, які впливали на зміст
діяльності. Так для 2014–2015 рр.

найбільше допомоги волонтери надавали у вигляді екіпіровки, засобів
індивідуального користування та захисту, засобів медичної допомоги,
технічних засобів та автомобілів,
а також здійснення їх ремонту, а також реабілітація військовослужбовців та членів їх сімей. Зі зменшенням
бойової активності на лінії зіткнення починаючи з 2016 р. збільшилась
роль волонтерів в рамках гуманітарного проекту Збройних Сил України «Евакуація-200». За останні роки
важливе місце у діяльності волонтерських організацій зайняло проведення заходів з протимінної діяльності,
гуманітарного розмінування. З кожним роком все більше залучаються
члени волонтерського руху до популяризації Збройних Сил України,
військових традицій та співпраці
із засобами масової інформації, які
займають проукраїнські позиції.
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THE ROLE OF THE VOLUNTEER MOVEMENT
IN STRENGTHENING THE ARMED FORCES OF UKRAINE
AND THE DEFENSE OF THE STATE
The article considers the history of the origin and contribution of the volunteer
movement in the restoration of the Armed Forces of Ukraine and strengthening
the defence capabilities of the state. The authors note that the provision of volunteer
assistance to the Armed Forces of Ukraine in difficult times for the state is a unique
phenomenon inherent in the Ukrainian people. Emphasis is placed on the nationwide
nature of volunteering, its importance in repelling Russian aggression against
Ukraine.
The authors noted in the article that from the moment of building of the Armed
Forces of Ukraine until 2014 in Ukraine there was patronage of various segments
of the population, especially entrepreneurs of different forms of ownership.
Patronage arose at the initiative of the top leadership of the state, in the difficult
90’s for Ukraine, for the formation of a Law Enforcement Agency and military
units. The main directions of activity are given. The inability of the patronage to
solve the problems that arose in 2014 was noted. The authors highlighted the main
legal documents that contributed to the development of the volunteer movement and
legitimized their activities for the Armed Forces of Ukraine.
The authors offer their vision of the main activities of the volunteer movement.
They are considered on typical examples of assistance to Ukrainian armed groups.
Key words: Armed Forces of Ukraine, volunteers, volunteer movement, charity,
volunteer and charitable organizations.
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