
Держава не залишила без уваги 

справжніх патріотів країни і внесла до 
Закону України "Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту" 
(Закон от 14.11.2017 № 2203-VIII) зміни 

щодо посилення соціального захисту 
учасників антитерористичної операції, 
учасників Революції Гідності та членів 
сімей загиблих осіб. 

 

У столиці відкрито декілька 
пам’ятників українським добровольцям, 
зокрема два з них у Деснянському 

районі: 
пам’ятник 

"Героям-

добровольцям 

АТО" у сквері 

«Доброволець» по 

вул. Лисківській 

 

 

 

та бронзовий пам'ятник 

«Воїнові-добровольцю»  

на проспекті 

Маяковського. 

 

 

 

Це - данина шани добровольцям-

киянам та загонам добровольчих 

батальйонів, які віддали своє життя за 

територіальну цілісність та суверенітет 

нашої держави на Сході України. 

Сьогодні більшість 

добровольців вже в одностроях 
українського війська продовжують 
боронити рідний край від 
загарбників. Не можливо здолати 
тих, хто готовий за Батьківщину 
віддати своє життя. 
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ДЕНЬ  

УКРАЇНСЬКОГО ДОБРОВОЛЬЦЯ — 

свято, що відзначається в Україні 

14 березня з 2017 року.  

 

День установлений Верховною 

Радою України «з метою вшанування 

мужності та героїзму захисників 

незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, 

сприяння подальшому зміцненню 

патріотичного духу в суспільстві, 

посиленню суспільної уваги та 

турботи до учасників добровольчих 

формувань». 
 

У рамках цього Дня у 

навчальних закладах, військових 

частинах, закладах культури 

проводяться тематичні заходи, бесіди 

про масові акції громадського 

протесту в Україні, що відбувалися в 

листопаді 2013—лютому 2014 року, та 

про участь у них добровольчих 

формувань. 
  

Також з цієї нагоди в 

українських містах проходять 

урочисті ходи, відбувається 

покладання квітів до меморіальних 

стел загиблим учасникам АТО і 

Небесної Сотні, вручення нагород 

представникам добровольчих 

батальйонів. 

Добровольчий рух в Україні 
 

Добровольчий рух в незалежній 
Україні почав формуватися після 

анексії Криму з початком російської 
агресії на Донбасі. Усвідомлюючи 
високий ризик військового 
вторгнення на територію материкової 

України 14 березня 2014 року було 
створено перший добровільний 
бойовий підрозділ – резервний 

батальйон Нацгвардії.  
 

570 добровольців з Самооборони 
Майдану записалися в резервісти 
Нацгвардії і вирушили на навчальний 

полігон, а вже через три тижні 300 
бійців виїхали на Схід – під Ізюм 
(Харківська область) і Слов'янськ 
(Донецька область).  

 
У квітні 2014 року було 

сформовано другий резервний 

батальйон оперативного призначення 
Нацгвардії, 270 добровольців якого 
вирушили на Донбас. 

13 квітня 2014 року 

керівництвом країни було прийнято 

рішення про початок 
антитерористичної операції на сході 
України (АТО). Бійці добровольчих 

батальйонів взяли активну участь в 
першому етапі її проведення і не 
допустили просування противника 
вглиб материкової України. 

 

Перші українські добровольці 
на сході України: хто вони? 

    Це були люди мирних спеціальностей 

– від студентів до підприємців. Люди 
без спеціальної підготовки. Без досвіду. 

Без відповідної освіти. Але саме вони 
змогли переломити ситуацію на сході 
України. І завдяки їхній мужності, 

відданості національним інтересам і 
щирому патріотизму вдалося зупинити 

російського агресора, дати змогу 
мобілізувати сили в тилу й озброїти 
армію. 

Загалом у воєнному конфлікті на 
сході нашої країни брали участь майже 
40 добровольчих батальйонів, понад 
100 тисяч добровольців. Зараз 
переважна більшість з них перебувають 

в оперативному резерві ЗСУ першої 
черги:  

батальйони територіальної 
оборони, добровольчі формування 
Національної гвардії України і 
патрульної служби поліції особливого 
призначення, а також незалежні від 
державних силових структур 
добровольчі формування. 
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