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        ВСТУП 

У кожної держави, кожного народу є дати і події, які складають основу, 

опорні точки їхньої історії, підґрунтя історичної пам'яті і національної гордості. 

Для українського народу однією з таких подій стала Революція гідності, 

яка відбулася у 2013-2014 рр. і стала невід’ємною складовою в історії 

побудови  української державності. Попри те, що Україна отримала свою 

незалежність у 1991 р., вона залишалася сателітом Російської Федерації. 

Замість реформ та змін, в країні зберігалася законсервованість системи, котра 

дісталась нам у спадок ще від Радянського Союзу. Прагнення українців до 

євроінтеграції наштовхнулися на небажання уряду укласти Угоду про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Подальші події сьогодні 

добре відомі в усьому світі: запекле протистояння на Майдані, повалення 

режиму В. Януковича, що означало крах планів щодо реанімації СРСР в 

оновленому Митному союзі. 

Від цього часу питання територіальної єдності та недоторканості 

Української держави стали головними для всього українського народу, адже 

одна з держав-гарантів територіальної цілісності України (згідно 

Будапештського меморандуму 1994 р.) не просто вторглась на територію 

України, але офіційно оголосила його частиною РФ. Невдовзі Донецька 

обласна рада ухвалила рішення щодо проведення референдуму щодо подальшої 

долі Донбасу, а Луганська обласна рада наступного дня ухвалила рішення про 

визнання нелегітимними центральні органи виконавчої влади України. Тому 

нова українська влада зосередилась на захисті територіальної цілісності та 

розбудові Збройних сил України, які рішенням РНБО були приведені в повну 

бойову готовність з метою захисту східного кордону України. Так в Україні 

розпочалися військові дії, відомі під назвою Антитерористична операція. 

Волонтерство - добровільна безкорислива суспільно корисна діяльність. 

Може здійснюватись і окремими людьми, і організаціями. Закон України «Про 
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волонтерську діяльність» визначає її як добровільну неприбуткову соціально 

спрямовану діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання 

волонтерської допомоги (безоплатних робіт та послуг). Волонтерство є однією 

з форм благодійності і однією з підвалин громадянського суспільства. В Україні 

існує давня традиція суспільної праці, взаємодопомоги, піклування про 

ближнього. Осіб, які працювали у цій сфері, називали громадськими діячами, 

альтруїстами, доброчинцями, добровольцями тощо, а з кінця XX століття — 

волонтерами. Волонтерську діяльність в Україні було офіційно визнано 

постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року «Про 

затвердження Положення про волонтерську діяльність у сфері надання 

соціальних послуг». 

Предмет дослідження – інтернет джерела, спогади, періодичні видання. 

Мета дослідження: 

1. Опрацювати матеріали, які дають інформацію про волонтерський рух в 

Білій Церкві. 

2. Здійснити глибокий порівняльний аналіз публікацій. 

3. Зібрати свідчення про волонтерство у Білій Церкві. 

Наукова новизна роботи: вперше узагальнено матеріали про волонтерство у 

Білій Церкві, життя та діяльність відомих волонтерів на основі періодичних 

видань, спогадів волонтерів 

Результатом дослідження  –  є систематизація джерел, узагальнення 

матеріалів про волонтерство у Білій Церкві. 

Актуальність.  Робота написано в період втрати суспільством довіри до 

волонтерського руху, тому є на часі. 
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  РОЗДІЛ І 

ВОЛОНТЕРСТВО – ВИЯВ ПАТРІОТИЗМУ В УСІ ЧАСИ 

В Україні існує давня традиція суспільної праці, взаємодопомоги, 

піклування про ближнього. Осіб, які працювали у цій сфері, називали 

громадськими діячами, альтруїстами, доброчинцями, добровольцями тощо, а з 

кінця XX століття — волонтерами. 

Волонтерську діяльність в Україні було офіційно визнано
[1]

 постановою 

Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року «Про затвердження 

Положення про волонтерську діяльність у сфері надання соціальних послуг»
[2]

. 

2011 року Верховна Рада ухвалила закон «Про волонтерську діяльність»
[3]

, і ця 

постанова втратила чинність
[4]

. 

Перший потужний сплеск волонтерства в Україні був пов'язаний із 

чемпіонатом Європи з футболу 2012 року
[1]

. Наступний сплеск, спричинений 

подіями Євромайдану та війною на сході України, мав безпрецедентний 

масштаб і сягнув максимуму 2014 року
[2]

. Крім того, українські волонтери 

займаються просвітництвом, профілактикою шкідливих звичок та негативних 

соціальних явищ, організацією дозвілля дітей та молоді, соціально-правовим 

захистом нужденних та різноманітною іншою роботою
[3]

. 

Волонтери можуть працювати, зокрема, при Центрах соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді (ЦСССДМ) та при різних громадських об'єднаннях. 

Найчисельнішою групою волонтерів є учні старших класів і середніх 

спеціальних закладів, студенти вищої школи. Волонтерами виступають також 

батьки, пенсіонери та спеціалісти, які безкоштовно надають різні види 

соціальних послуг. 

Роль волонтерства у соціальній сфері визнана на державному рівні, що 

знаходить підтвердження в окремих законодавчих документах, зокрема у 

законах України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»
[4]

, «Про 

соціальні послуги»
[5]

, в яких добровільна праця волонтерів визнається як 

необхідна та суспільно корисна. Волонтерство – це покликання, і завдяки 

старанням волонтерів, десятки, сотні й тисячі людей отримують необхідну їх 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-Tokhtarova_2014-6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-rada_gov_1895_2003-8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-rada_gov_3236_17-5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-Tokhtarova_2014-6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-Gorelov_2015-2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-Gorelov_2015-2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-10
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-11
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допомогу. Волонтери допомагають дітям і дорослим, піклуються про здоров’я 

людей і тварин, інколи навіть ризикуючи власним життям заради порятунку 

інших. 

 На сьогодні волонтерські організації існують у 80-ти країнах світу. 

Близько 110 мільйонів людей щорічно беруть участь у добровільних програмах, 

де допомагають у сферах освіти, охорони здоров'я, екології, соціального 

захисту та багатьох інших.  

З 2015 року в Україні почали розвиватися волонтерські мережі, які 

об’єднали в собі волонтерів з різних міст та різного віку. Наймасовішим з них є 

Volunteer Community, що об’єднує більш ніж 5000 волонтерів з 21 міста 

України. Наразі волонтерський рух в Україні виходить на іншу ланку. 

Волонтерські та благодійні організації професійно розвинулися в напрямку 

роботи з волонтерами та пропонують програми в яких передбачені різні етапи 

роботи з кожним волонтером індивідуально, починаючи з прийому волонтерів, 

визначення ролі та діяльності, формулювання цілі, завдання та критеріїв успіху 

діяльності, підготовки та супервізії волонтерів. Варто зазначити, що тепер 

волонтерство не розглядається, як виключно альтруїстичний намір 

волевиявлення, все частіше волонтерство розглядається, як засіб для розвитку, 

соціалізації, позиціонування, впливу та отримання нових знань, знайомств та 

навичок.  

Немає точної дати утворення волонтерського руху з допомоги армії в 

цілому в Україні, як і точної дати його оформлення у волонтерські організації. 

Початком можна вважати волонтерський рух під час Революції гідності, після 

початку російської інтервенції до Криму 20 лютого 2014 року. Розгалужена 

система допомоги армії з'явилася приблизно в травні-червні 2014 року.
 

Рух виникав стихійно з окремих волонтерів, що об'єднувалися в групи. З 

часом з'явилися лідери, що привели роз'єднані самоорганізовані групи до 

централізованого керування, а відтак — посиленням впливу на державний 

апарат та ефективність допомоги. 

Необхідність у волонтерському русі була зумовлена наступними факторами: 

http://vcfsu.org/
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● відсутність в армії достатніх ресурсів (одягу, засобів особистого захисту, 

медикаментів, їжі); 

● відсутність організації своєчасного забезпечення цими ресурсами, 

налаштування логістики; 

● відсутність потрібного забезпечення технікою; 

● слабка виробнича база; 

● відсутність достатньої підтримки біженців зі сторони держави. 

Основними напрямками роботи даного волонтерського руху є
[2]

: 

● збір і доставка в зону АТО різноманітних ресурсів (харчі, ліки, одяг, 

амуніція, автотранспорт, військові прилади), ремонт та вдосконалення техніки 

тощо; 

● медична допомога постраждалим від бойових дій, оснащення госпіталей 

та лікарень; 

● допомога переселенцям із Криму та зони АТО (юридична, психологічна 

та гуманітарна допомога, пошук житла та роботи, адаптація в новому місці та 

соціумі); 

● пошук зниклих безвісти та робота з визволення полонених. 

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 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC_(2014_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80)#cite_note-Gorelov_2015-2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8
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● техніка 

● ремонт техніки (автомобілі, бойові машини, літаки) 

● ремонт будівель 

● модернізація зброї (приціли, тепловізори, ПНБ, тощо) 

● постачання з-за кордону 

● засоби особистої безпеки 

● одяг (форма) 

● зимове обладнання 

● їжа 

● засоби зв'язку 

● грошове забезпечення 

● юридична підтримка 

● обмін полонених 

Багато волонтерів займаються виготовленням екіпірування власноруч. Так, 

шиють на власній апаратурі аптечки, чохли для бронежилетів, одяг, 

маскувальні сітки. Часто волонтери збирають безпілотники для військової 

розвідки.
[6] 

Окремі волонтерські групи займаються допомогою в пошуках зниклих або 

загиблих солдатів. Основна частина таких рухів сформувалась після 

Іловайської трагедії, коли кількість загиблих та зниклих безвісти, за деякими 

свідченнями, йшла на сотні. Однією з таких організацій є «Союз Народна 

Пам'ять», що працює в зоні АТО з вересня 2014.
 

Волонтери займаються евакуацією громадян з зони АТО. Так, переважно, 

допомога надходить до людей, що самі покинути території бойових дій не 

можуть — літні люди та діти. Волонтери-зоозахисники займаються вивезенням 

та пошуком дому для домашніх тварин, що залишилися без дому.
 

Часто волонтери привертають увагу суспільства до неякісної роботи 

адміністративних армійських відомств. Вони ж роблять інформацію про 

спорядження армії більш відкритою. Окремі волонтерські групи борються з 

корупцією в оборонних відомствах.
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC_(2014_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80)#cite_note-13
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Діяльність волонтерів підтримали чимало підприємств. Так, «Нова пошта» 

надала багатьом волонтерським групам та окремим активістам можливість 

безкоштовної відправки будь-якої кількості допомоги. Станом на грудень 2014 

в програмі брали участь 230 учасників, а маса відправленої ними допомоги 

сягнула 1,6 тисячі тон
[18]

. За підсумками 2015 року, згідно з даними компанії, 

кількість учасників сягнула 300, кількість надісланих за цей та попередній рік 

посилок — 62 тисяч, а їх загальна маса — 11,2 тис. тон. 

Отже, волонтерство – це покликання, і завдяки старанням волонтерів, 

десятки, сотні й тисячі людей отримують необхідну їх допомогу. Волонтери 

допомагають дітям і дорослим, піклуються про здоров’я людей і тварин, інколи 

навіть ризикуючи власним життям заради порятунку інших. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC_(2014_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80)#cite_note-galinfo_2014_12-18
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РОЗДІЛ 2  

ВОЛОНТЕРИ-ЗА ПОКЛИКОМ СЕРЦЯ 

Однією з найпомітніших  волонтерських постатей  Білої Церкви  є  

Климчук Костянтин Вікторович.  

Він  народився 29 квітня  1975 р. у  місті Коростень, Житомирської 

області. Є засновником та редактором онлайн-часопису «Час Змін Інформ». 

Також займається написанням театральних рецензій; бере інтерв’ю в акторів, 

режисерів, художників, письменників; проводить прес-конференції; активно 

співпрацює з місцевими та всеукраїнськими ЗМІ.  Співавтор книг: 

«Декомунізація в Білій Церкві», «Українська революція: з Білої Церкви в 

історію», «Перші кроки до національної державності 1917-1921 рр.».(17) 

Климчук Костянтин Вікторович - генеральний директор ТОВ «Час змін 

інформ» 

Займається виданням книг; організацією презентацій книг, просуванням 

авторів; організацією участі видавництва в престижних літературних форумах: 

«Книжковий арсенал» (м. Київ), «БукСпейс» (м. Дніпро), Київська міжнародна 

виставка книг та інші. 

За 3 роки діяльності зумів розвинути діяльність регіонального видавництва 

від початківця до активного учасника літературних процесів України.  

На сьогоднішній день «Час Змін Інформ» видає щомісяця 5 книжок. Серед 

авторів є дипломанти «Коронації слова», члени НСПУ, титулові письменники з 

усієї України. За Національним бізнес-рейтингом видавництво посіло І місце 

серед суб’єктів господарювання Київської області в категорії «Малі 

видавництва» та 6 місце по Україні.  Як старший науковий співробітник КЗ 

КОР «Білоцерківський краєзнавчий музей»(6) 

Пише наукові статті; досліджує  культурні події на Білоцерківщині: 

літературні процеси, видавнича діяльність, театральне життя міста.  Очолює 

рекламно-інформаційне агентство «РІА-БЛІЦ», редактор тижневика «Майдан-

Брок», 
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Займається формуванням та удосконаленням концепції видання, контроль 

за її виконанням; взаємодіє з органами державної та місцевої влади; висвітлює 

політичне, економічне, культурне життя міста; веде рубрики по туризму, 

театру, спорту.  

Костянтин Климчук - активний громадський діяч: 

 Голова Білоцерківського міськрайонного об’єднання ВУТ 

«Просвіта» ім.. Шевченка; 

 Організатор Білоцерківського «Параду вишиванок» 2011-16 роки; 

 Організатор і меценат конкурсів читців поезії українських класиків 

(Тараса Шевченка, Василя Стуса, Ліни Костенко, Івана Франка); 

 Організатор дитячої і дорослої літературних студій у Білій Церкві; 

  Організатор екскурсій членів студій в літературні музеї України: 

Коцюбинського у Вінниці й Чернігові, Олександра Довженка у 

Сосниці, Олеся Бердника у Витачеві; 

 Організатор численних виставок: виробів соломоплетіння Лесі 

Гіптенко у 2016 році., «Шевченкіана» художника Василя Гелетка 

2016 р.,  кримської художниці Ольги Самойлик 2016 р., художниці 

Крістіни Смєлової 2017 р., Василя Гелетка «Тернистий шлях до 

волі» 2018 р. та ін.; 

 Організатор щорічних поїздок патріотичних організацій в Крути, 

Батурин, Холодний Яр, Биківню, Дідовщину та інші місця 

національної слави.(7) 

 Має велику кількість нагород: 

 Почесна відзнака Мінсім’ямолодьспорту України «За активну 

громадську діяльність» (2008 р.),  

 Почесна грамота Київської обласної державної адміністрації. 

 Медаль «За гідність та патріотизм» за представленням 

Білоцерківського зенітно-ракетного полку. (2015 р.),  
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 Медаль “За вірність народу України”, за представленням 

Білоцерківського зенітно-ракетного полку. 

 ІІ місце в конкурсі «Кращий благодійник Київщини» (2017 р.) 

 Має відзнаку номінанта волонтерської премії «Євромайдан SOS 

(2018 р.)  (13)  

Волонтер із Білої Церкви Юрій Москаленко отримав недержавну нагороду 

Народний Герой України. 30 листопада 2017 року в Харкові, в театрі опери та 

балету відбулася 31-а урочиста церемонія. На цей раз срібні ордени отримали 

дев'ять військових і один волонтер із Білої Церкви. 

 Волонтер усі роки війни допомагає нашим військовим. Він - один з небагатьох, 

хто їздить прямо на передову, встановлюючи камери спостереження, які 

«бачать» від двох до п'яти кілометрів навколо. 

 Ще один волонтер Білої Церкви – Тетяна Виговська .Свою активну 

громадянську позицію вона вперше показала під час Помаранчевої революції 

на Майдані Незалежності, після перемоги якої був організований 

Білоцерківський осередок Всеукраїнської ГО “Молода Просвіта”. 

А коли почалася Революція Гідності, Тетяна знову не лишилася осторонь, 

вона, пригадавши весь свій попередній революційний досвід, взялася за 

організацію мітингів і акцій у рідній Білій Церкві та збирала допомогу для 

поранених повстанців. А потім росіяни вдерлися в Крим і на схід України. 

Просвітяни та їхні прихильники створили волонтерську групу “Час змін”, яка 

опікувалася спочатку Білоцерківським зенітно-ракетним полком та 72 ОМБр, а 

потім й іншими частинами ЗСУ й окремими підрозділами добробатів. 

Ніжна і тендітна Тетяна змінила сукню на практичніший одяг – джинси та 

куртку й вирушала з однодумцями на Донбас, зібравши перед поїздкою харчі, 

оснащення і все, що необхідно було бійцям для оборони території. Адже у 2014 

році навіть картопля була у військах (за висловом одного з вояків) “як жаба”, а 

цибуля “як дві жаби”. Але від підборів відмовитися не змогла. Не на 

“шпильках”, звісно, було її взуття, але каблук доволі високий. Такий незвичний 
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образ білоцерківської волонтерки був яскравим промінчиком сонця та 

жіночності в бруді траншей і на “броні” грізної техніки. 

“Волонтерство – це не просто діяльність, це спосіб життя і філософія 

мислення. Це як ковток повітря для мене. Я ним дихаю і надихаюся, одним 

словом – живу! Мені іноді здається, що я роботу скоріше зміню, яка мене 

надихає іноді не менше, але про те, щоб закрити свій волонтерський проєкт я 

навіть думати собі не дозволяю. Якось міркувала на тему еміграції і 

продумувала алгоритм, як би я могла цим займатися з-за кордону, і зрозуміла, 

що не зможу просто збирати та надсилати допомогу. Цього замало для мене. Я 

мушу саме їздити й бути там присутньою хоч іноді, час від часу. Волонтерські 

поїздки дають мені розуміння важливості місії кожного з нас: тих, хто воює, і 

тих, хто допомагає, тих, хто чекає своїх героїв з війни, і тих, хто забезпечує тил, 

усіх нас – небайдужих українців, які кожен своїм внеском причетний до 

спільної перемоги. Тому, можливо, саме волонтерство й душить в мені 

емігрантські настрої”, – розповідає Тетяна. 

У 2015-2016 роках волонтерська група “Час Змін” продовжила свою 

діяльність. Зі стабілізацією подій на Східному фронті й становленням сталої 

лінії розмежування, волонтери передавали у війська обігрівачі, прилади 

спостереження, акумулятори до бронетехніки, запасні частини до автотехніки, 

бензо- і дизельгенератори, будівельні матеріали, електрокабелі, радіостанції, 

шини до автомобілів. 

У 2017-2018 роках основна діяльність була спрямована на забезпечення 

військ приладами спостереження (тепловізор, прилад нічного бачення, біноклі), 

побутовою технікою (пральні машини, телевізори, водонагрівачі, насосні 

станції, комп’ютерна техніка), зварювальними апаратами, пускозарядними 

пристроями, медикаментами. Також волонтери придбали та передали в 

Білоцерківський зенітно-ракетний полк повнопривідний автомобіль “Опель-

Фронтера”. Військові підрозділи отримали понад 3 000 літрів технічних рідин 

(тосол, антифриз, оливи). 
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2019 рік також є продуктивним на волонтерську діяльність. Передано у 

війська дизельгенератор, побутова техніка, комплект оргтехніки, запасні 

частини до бронетехніки, 500 літрів технічних рідин, набори інструментів, 

будівельні матеріали, маскувальні сіті. Навесні та восени у дві механізовані 

бригади Збройних сил було передано по автомобілю “Нива”. А у 2020 році вже 

здійснено 4 поїздки в район Золотого та Кримського. 

Робота волонтерів “Час змін” вирізняється тим, що вони підтримують 

зв’язок військових із рідними. Знято кілька відеофільмів, які транслювалися в 

кабельних мережах Білої Церкви. 

Написано сотні статей для місцевих і всеукраїнських ЗМІ. Неодноразово 

волонтери влаштовували концерти для військових у зоні виконання бойового 

завдання у Луганській та Донецькій областях. 

Багаторічна волонтерська діяльність Тетяни дала їй змогу познайомитися з 

цікавими людьми й побувати в нетипових ситуаціях. Вона намагалася 

зафіксувати ці моменти. Світлин уже назбиралося на кілька фотовиставок, на 

їхню реалізацію поки бракує часу, але стати призером конкурсу військової 

фотографії Тетяна таки встигла.(15) 

“Я зустрічаю там різні характери, різні долі й різні мотиви. Найяскравіші 

образи не проходять повз мого фотооб’єктива, а неординарні життєві історії 

зберігаються в есеях і статтях і, можливо, з часом стануть виданою книжкою. 

Під час останньої поїздки я познайомилася з військовим на позивний “Еверест”. 

Він вчитель історії. Начитаний, освічений, гарний. Міг реалізувати себе в 

мирному житті, але пішов захищати Батьківщину. Ось такі особистості 

надихають повертатися. Обов’язково ще поїду до них у підрозділ, щоб 

написати про нього статтю. Мабуть, вам цікаво, що ми возимо. Абсолютно 

банальні речі: запчастини, генератори, тенти на вантажівки, пускозарядні 

пристрої, позашляхові автомобілі… Не забуваємо й про моральний дух бійців – 

організовували концерти, привозимо їм літературу, листи та поробки-обереги 

від школярів. Іноді моральна підтримка не менш, а то й більш, важлива, ніж 

матеріальна. “Коли ви приїжджаєте – я ніби вдома побував”, “Не треба нам 
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нічого везти, просто приїдьте поговорити” – такі прохання дають розуміння, що 

не все може осилити “Нова пошта”. Є речі, які не передаси жодною службою 

доставки, а тільки при особистій зустрічі”, – каже волонтерка. 

“Я бувала на передових позиціях, де не зовсім безпечно. Я була на 

Майдані, коли він уже не був мирним, бо я не можу відсиджуватися біля 

телевізора, коли державність у небезпеці. Війна – це не Олімпіада, щоб сидіти, 

дивитись новини і “вболівати за наших”. В умовах війни мають бути задіяні всі, 

у кожного своя місія і роль. Я коли ставала на цей шлях, розуміла, що це не на 

один рік. Чи важко мені? Легко, у порівнянні з тими, хто в окопах. Я знаю 

військового, який підписав контракт на 10 років. От у нього варто запитати про 

вигорання, а не у мене”.(16) 

Одним із найстаріших волонтерів Білої Церкви є Теодо́р Григо́рович 

Дячу́н — керівник Білоцерківської станиці братства ОУН-УПА ім. Василя 

Якуб'яка Київського крайового братства ОУН-УПА, комбатант Української 

Повстанської Армії. 

Народився 20 березня 1927-го у селі Стегниківці на Тернопільщині. Батько 

Григорій Дячун був секретарем «Просвіти» й головою об'єднання селян 

«Сільський господар». Мама Євдокія — активісткою «Союзу Українок». 

Закінчив сім класів школи. У 14 років у 1941 році пішов у підпілля, після 

того як побачив трупи 1,2 тисячі в'язнів Тернопільської тюрми, яких 

розстріляло НКВС, серед них було двоє дядьків  Теодора Дячуна — Гнат і 

Іван.
[1]

 Півроку проходив юнацький вишкіл ОУН-УПА. 

20 травня 1945 року Теодора Дячуна офіційно прийняли в Організацію 

українських націоналістів. Перед шістьма командирами і капеланом він 

прочитав декалог і спеціальну молитву. Отримав псевдо «Голуб», бо часто 

посилали носити листи. Зразу ж призначили керівником групи із забезпечення 

повстанців продовольством і зброєю. 

З 1945 року офіційно воював у лавах Української повстанської армії. 

Очолював групу зі здобування набоїв і провіанту. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A3%D0%9D-%D0%A3%D0%9F%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D0%B1%27%D1%8F%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D0%B1%27%D1%8F%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0._%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82_%D1%96_%D1%81%D1%96%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%C2%BB_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8F%D1%87%D1%83%D0%BD_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%9E%D0%A3%D0%9D
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За два роки почалася операція «Червона мітла», під час якої НКВеДисти 

чистили галицькі села від учасників національно-визвольного руху. Через це 

змушений був легалізуватися. Влаштувався на роботу в дорожню службу. 

Вдень із хлопцями засипали ями на дорогах, а вночі виконували завдання 

районних провідників. 

У 1949 році був арештований на явочній квартирі. За рік засудили до 

розстрілу. Вирок змінили на 25 років каторги і п'ять років таборів. Покарання 

відбував у Омській тюрмі та спецтаборі «Екібастуз-вугіллля» у Казахстані. 

1956-го, під час хрущовської відлиги, вирок скоротили вдвічі. Виконував норму 

на 130 відсотків — день рахували за три. 

Після смерті Сталіна звільнений, з 1964 року проживав в Джезказгані — 

там жила двоюрідна сестра, приїхала до висланого чоловіка. Довгі роки 

працював на шахті, раз в тиждень приходив відмічатися до відділення міліції. З 

1978 року проживає у Білій Церкві на Київщині. разом з дружиною Лідією. 31 

серпня 2017 року Білоцерківська міська рада визнала Теодора Дячуна 

Почесним громадянином Білої Церкви
[2]

 

Брав участь у подіях Революції Гідності, регулярно чергував на Майдані. 

Неодноразово їздив на східний фронт підтримати вояків батальйону «Київська 

Русь». 

Із пенсії постійно жертвує кошти на допомогу Збройним силам України. 

 Любов насамперед до України. Довгі роки таборів і заслання не 

заглушили в ньому цього почуття. Відійшли у Вічність його бойові побратими, 

так і не дочекавшись офіційного визнання своїх заслуг. Досі йому в спину 

сичать манкурти й забамбулені обивателі: «Бандерівець!», не розуміючи, що то 

для нього похвала. У минулому році депутати міської ради, мило і лицемірно 

посміхаючись, не присвоїли Теодорові Дячуну звання «Почесний громадянин 

Білої Церкви», хоча перед тим Президент й Київська обласна рада почесно 

відзначили ветерана. Не спадає на думку депутатам, що то було потрібно не 

Дячуну, а насамперед їм, щоб позбутися рабського синдрому. Сидять, гріють 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%E2%80%94_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0:_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0,_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%27%D1%8F%D0%BC_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8F%D1%87%D1%83%D0%BD_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/25-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/25-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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«п’яті точки», а ветеран в свої роки, жертвує скромну пенсію на потреби ЗСУ і 

сам відвідує фронт на Сході.(14) 

А ще Теодор Дячун дуже любить людей. В його скромній оселі, де на 

стінах портрети Шевченка, Шухевича і Бандери, завжди багато відвідувачів. 

Приходять люди послухати про минувщину, за порадою і просто 

поспілкуватися. У ветерана тонке почуття гумору і тому певні проблеми 

перетворюються на мильну бульбашку. Адже те, що пережив низенький, сивий 

чоловік не дано багатьом здорованям.(27) 

Волонтерська група «Час змін» організувалася в осередку Білоцерківської 

«Молодої Просвіти» під час Революції Гідності. Всі її члени займали активну 

позицію і брали участь в подіях на Майдані. Тоді ж кілька молодопросвітян 

були поранені під час боїв на вулиці Грушевського. 

Зокрема, Олексієві Шатнюку осколком світлошумової гранати вибило око. 

Олексія вдалося витягти з лікарні, де йому загрожувало викрадення 

«тітушками» й евакуювати в Литву. Там була проведена операція і 

протезування. Для того, щоб оплатити операцію, волонтерами було зібрано 

понад 1000 доларів. 

Новий поштовх в діяльності волонтерської групи дала агресія російської 

Федерації проти України. Саме тоді група й отримала назву «Час змін». Вони 

опікувалися Білоцерківським зенітно-ракетним полком. Група збирала кошти 

на пошиття розвантажувальних жилетів, забезпечувала мобілізованих формою і 

продуктами харчування, закуповувала спальні мішки та туристичні килимки 

(каремати), паяльні лампи, ліхтарі, бензопили, навігатори. Також за кошти, 

зібрані волонтерами «Час змін», було проведено роботи по оснащенню 

захистом протикумулятивних боєприпасів двох броньовано-розвідувальних 

машин. В 2015-16 роках група продовжила свою діяльність. Зі стабілізацією 

подій на Східному фронті й становленням сталої лінії розмежування, волонтери 

«Часу змін» передавали у війська обігрівачі, прилади спостереження, 

акумулятори до бронетехніки, запасні частини до автотехніки, бензо- і 

дизельгенератори, будівельні матеріали, електрокабелі, радіостанції, шини до 

https://www.chaszmin.info/1754-2/
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автомобілів. 2019 рік також є продуктивним на волонтерську діяльність. 

Передано у війська дизельгенератор, пральну машину, телевізор, комплект 

оргтехніки, запасні частини до бронетехніки, 500 літрів технічних рідин, 

набори інструментів. В травні до передачі у війська готується автомобіль 

«Нива». Волонтери «Часу змін» привозять допомогу для військових у 

найгарячіші точки бойових дій. В 2014 році це були ділянки російсько-

українського кордону, Дебальцеве, Зайцеве. Згодом автомобілі групи були в 

степах за Волновахою (Богданівка, лісосмуги біля Петрівського), шахта 

«Бутівка», Авдіївка (промзона, «Бастіон», «Зеніт», «Царська охота»), 

Світлодарська дуга, район Широкіне-Бердянське, Гнутове, Чермалик, Троїцьке, 

Верхньоторецьке і в інших точках інтенсивних боїв. 

Робота волонтерів «Час змін» вирізняється тим, що вони підтримують 

зв’язок військових з рідними. Знято кілька відеофільмів, які транслювалися в 

кабельних мережах Білої Церкви. 

Ще одна волонтерська організація Білої Церкви, що розташовується в БЗШ 

№ 7 «Шалені бджілки». (36) 

25 лютого 2019 року активісти Київського обласного осередку ВГО 

«Сокіл» спільно з головою Білоцерківської міської організації ВО «Свобода», 

депутатом Київської обласної ради Сергієм Яременком передали маскувальні 

сітки військовим 93-ї бригади «Холодний Яр». 

Сітки для бійців виготовила Білоцерківська волонтерська група «Шалені 

бджілки», котрі займаються цим із початку російсько-української війни. 

«Дякуємо нашим «бджілкам» за оперативне вирішення питання. З 

надійним тилом перемога буде нашою», – прокоментував голова Київського 

обласного осередку ВГО «Сокіл» Олександр Яременко. 

Роль волонтерів з початку воєнних дій на сході нашої держави важко 

переоцінити. 27 червня, перед початком сесійного засідання,  було відзначено 

волонтерів Білої Церкви за вагому допомогу військовим на сході нашої країні, 

допомогу переселенцям та біженцям . 
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2014 рік – війна увірвалася в наше життя, немов цунамі. Увірвалася і 

перекроїла все – плани на літо і на майбутнє, родинні і дружні зв’язки, спокій 

та впевненість у завтрашньому дні. Чим допомогти нашій армії, біженцям зі 

Сходу, солдатам, які отримали поранення? Кожен це питання  вирішував по-

своєму: хтось переказував кошти на спеціальні рахунки або знайомим 

волонтерам, інші опікувалися біженцями, ще хтось – відвідував поранених 

вояків АТО, які проходили лікування в госпіталях. 

Україна в ці буремні дні справді поділилася на «фронт» і «тил». Мова йде 

про тих небайдужих, які не змогли всидіти вдома і відправилися воювати. А 

також – «волонтерити» у лікарні, у пункти прийому допомоги від громадян, у 

спеціальні спільноти в соціальних мережах. До активної роботи «в тилу» 

долучилися як бабусі-пенсіонерки, так і юні студенти, бізнесмени, 

домогосподарки. Чи не яскравою прикметою нашого часу є те, що у ці складні 

часи до допомоги нашій державі долучаються ті, хто на перший погляд, сам 

потребує допомоги – люди з інвалідністю, пенсіонери, учні. Але вони і самі 

можуть допомогти. І не просто можуть, а допомагають. Десь і до тепер бабуся 

розпустила якусь свою кофтину і плете "нашим хлопчикам" шкарпетки. Десь 

консервація, дбайливо перекладена газетами, їде на блокпост. Їдуть цілі 

коробки теплого одягу, продуктів і ліків з міст і сіл України.(33) 

Вже шостий рік активно допомагають підрозділам, задіяним на передових 

позиціях, а саме: 72 ОМБр ім «Чорних Запорожців», 93 ОМБр «Холодний Яр», 

батальйону морської піхоти, батальйону радіоелектронної розвідки, 95 ОМБр, 

батальйону ім. Кульчицького та інші. Мешканці нашого міста і жителі 

навколишніх селищ. І хоч ці люди не вважають себе волонтерами, вони від 

початку війни взяли собі за традицію регулярно, двічі на місяць, передавати 

городину і домашню їжу бійцям АТО. В тилу, шостий рік поспіль печуть, 

смажать, варять, консервують і засолюють гостинці бійцям АТО. І вірять, що 

домашні страви у справі захисту Батьківщини не менш ефективні за 

вогнепальну зброю. 
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Волонтером з великої літери – є Начальник Управління Освіти 

Білоцерківської міської ради, Петрик Юрій Федорович. 2014 бере активну 

участь в допомозі військовим учнівська молодь разом і батьківським та 

педагогічним колективом м. Біла Церква. 

Так традиційно щороку  в закладах освіти за підтримки управління освіти і 

науки Білоцерківської міської ради проводяться благодійні акції «Великодній 

кошик воїнам АТО», «У Попасну для малечі зберемо до школи речі», «Хай 

ангел в день Святого Миколая, вас від біди і зла оберігає», «Зігрій своїм 

теплом», «Замість квітів – ліки», «Голуб миру», «Лист пораненому», «Солодкий 

привіт від юних патріотів», «Наша допомога-спільна перемога». 

На фронт були передані та надіслані обігрівачі, мікрохвильові печі, 

морозильні камери, холодильники, електричні генератори, автомобіль 

бензопили, сонячні батареї, електрочайники, матраси, спальні мішки, палатки, 

теплі речі та валянки, берці, спорядження, бронежилети та багато іншого, серед 

них  солодкі подарункові набори, печиво, продукти харчування, засоби гігієни, 

теплі шкарпетки, консерви, чай, кава, домашні смаколики, всього і не 

перелічити. А ще учні написали листи, намалювали малюнки, 

виготовили  обереги – для наших захисників у зону АТО. Побувавши на 

передовій Ю.Ф. Петрик розповідав, що саме цим простим дитячим малюнкам і 

листам найбільше радіють наші воїни. Саме щирі дитячі слова «Дякуємо Вам, 

за наше мирне життя! Повертайтеся живими!» зігрівають їхні душі і всиляють 

віру, що їх праця не даремна і Україна буде вдячна їм повік.(17) 

Саме завдяки військовим ми і досі є громадянами Незалежної країни. Ми 

не втратили волю, гідність і життя завдяки ним, а ще завдяки волонтерам. Це 

вони, немов ненаситні білки, все тягнуть й тягнуть на свої склади, а потім в 

АТО шкарпетки, светри, гаджети, цигарки, каву і їжу. Вони знайшли житло та 

роботу переселенцям, вони вивезли біженців, вони одягли і нагодували армію.  

Таким чином, волонтери — це звичайні люди, які вкладають свій час, 

талант чи ресурси у втілення соціально корисних проєктів. 

Робити добрі справи можуть усі: діти, дорослі, люди з підвищенними 
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потребами, компанії, агенції і навіть цілі країни. Білоцерківці Костянтин 

Климчук, Тетяна Вигівська, Юрій Москаленко, Теодор Дячун,  

Ю.Петрик,волонтерська організація «Час змін», «Шалені бджілки» своїми 

добрими справами роблять світ кращим і наближають перемогу. Навіть одна 

добра справа здатна змінити суспільство, країну та світ на краще. 
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ВИСНОВКИ 

Отже, волонтерство – це покликання, і завдяки старанням волонтерів, 

десятки, сотні й тисячі людей отримують необхідну їх допомогу. Волонтери 

допомагають дітям і дорослим, піклуються про здоров’я людей і тварин, інколи 

навіть ризикуючи власним життям заради порятунку інших. 

Таким чином, волонтери — це звичайні люди, які вкладають свій час, 

талант чи ресурси у втілення соціально корисних проєктів. 

Робити добрі справи можуть усі: діти, дорослі, люди з підвищенними 

потребами, компанії, агенції і навіть цілі країни. Білоцерківці Костянтин 

Климчук, Тетяна Вигівська, Юрій Москаленко, Теодор Дячун,  

Ю.Петрик,волонтерська організація «Час змін», «Шалені бджілки» своїми 

добрими справами роблять світ кращим і наближають перемогу. Навіть одна 

добра справа здатна змінити суспільство, країну та світ на краще. 
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