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цікавляться даною темою. Інформаційне видання стане в нагоді у 
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Від упорядника 

Бібліографічний покажчик «Волонтерський рух на Кіровоградщині» 

об’єднує відомості з періодичних статтей, електронні ресурси щодо 

становлення та розвитку волонтерства та волонтерського руху на 

Кіровоградщині. 

До бібліографічного покажчика увійшли  статті з періодичних 

видань за 2013-2017 роки українською та російською мовами із фондів 

обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І.Чижевскького. 

Бібліографічний покажчик складається з розділів:  

 -  Волонтерські організації Кіровоградщини. 

 -  Покликані допомагати. 

 -  Благодійність - допомога  волонтерів. 

У розділах описи подано в алфавітному порядку авторів та назв 

публікацій. Опис  документів супроводжують короткі анотації. 

  В покажчику також представлені Інтернет-ресурси, іменний покажчик  

волонтерів і волонтерських організацій м. Кропивницький та  

Кіровоградської області.  
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Волонтерство як суспільне явище: світовий досвід 

 Практика волонтерського руху свідчить, що для підтримки інших інколи 

достатньо доброти і бажання допомогти. 

Волонтерська діяльність є основою побудови та розвитку громадянського 

суспільства. Вона втілює в себе найшляхетніші прагнення людства – миру, 

свободи, безпеки та справедливості для всіх людей. 

Історію волонтерського руху досить важко простежити, оскільки раніше 

точно ніхто не фіксував подібні дії. Але сама історія людства вказує на те, що не 

одному суспільству були близькі ідеї добровільної і безкорисливої допомоги. 

Термін «волонтер» (фр. volontaire, похідне від лат. Voluntarius – 

"доброволець", "бажаючий допомогти"), це той, хто віддає увесь свій вільний час 

за особистим волевиявленням і не отримує за це ніякої винагороди", почали 

використовувати наприкінці ХVІІІ ст. у Франції. У 1792 р. під час Великої 

французької революції було розпущено королівську армію, але коли до кордонів 

країни підійшли австрійські війська, Франції терміново знадобився захист, і тоді 

селяни, робітники та ремісники почали добровільно записуватися до 

національної гвардії. Їх називали волонтерами. 

До XIX ст. волонтерство сприймалось як військова справа, а волонтери – 

романтичні юнаки, які прагнули за покликом серця піти в бій за чужу 

незалежність і обов’язково в далеку екзотичну країну. 

З XIX ст. волонтерство набуває соціального змісту і визначається як 

добровільна, вмотивована, неоплачувана діяльність у вільний від основної 

роботи час, спрямована на допомогу іншим. 

Початком сучасного волонтерського руху в західних країнах зазвичай 

вважають створення Міжнародного комітету Червоного Хреста, яке ініціював 

1859 року Жан Анрі Дюнан. Його ідеями стали керуватися волонтери по всьому 

світу. 
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У ХХ столітті волонтерство активно поширювалося. Воно проявилося, 

зокрема, в допомозі постраждалим після Першої світової війни. В середині 

століття з'явився Координаційний комітет міжнародної волонтерської служби 

(CCIVS) під егідою ЮНЕСКО зі штаб-квартирою в Парижі. 

Генеральна Асамблея ООН в 1985-му році на 40-й сесії у спеціальній 

резолюції запропонувала урядам відзначати 5 грудня як «Міжнародний день 

волонтерів в ім'я економічного і соціального розвитку» (резолюція № 

A/RES/47/3), закликавши їх здійснювати заходи для спонукання людей у всіх 

сферах діяльності пропонувати свої послуги як волонтерів. 

В Парижі 14 вересня 1990 року на XI Всесвітній конференції Міжнародної 

Асоціації добровільних зусиль була прийнята Загальна декларація волонтерів. В 

ній визначено цілі, значення, принципи руху. Сьогодні волонтерські організації 

існують у 80 країнах світу. І з кожним роком їхні ряди поповнюються.  

 В Україні поняття "волонтер" до 90-х XX ст. не існувало. Людей, що 

займалися суспільно-корисною справою, називали доброчинцями, 

благодійниками, альтруїстами, громадськими діячами, меценатами (князь 

Володимир, Ярослав Мудрий, Гетьман Петро Сагайдачний, Мазепа), приватні 

благодійники (Терещенки, Симиренки, Бродські). 

 Історія доброчинства в Україні налічує понад 100 років. На українських 

теренах завжди були люди, які безкоштовно давали допомогу хворим та 

нужденним. 

  Перші вітчизняні добровольці – Червоний Хрест – організований 

добровільний запис в сестри милосердя для шпиталю і лікарень для хворих. 

   У травні 1998 року Україна серед інших країн Центральної та Східної 

Європи, а також кількох країн Азії розпочала реалізацію регіональної програми, 

"Ініціативи по роботі на добровільних засадах". Ідея програми належить Нью–

Йоркському Інституту Відкритого Суспільства (більш відомого як Фонд Сороса), 

і впроваджується вона через мережу національних відділень.  
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 Головною метою програми є відновлення руху волонтерів у згаданих країнах, 

як запоруки громадянського суспільства та незворотності демократичних 

перетворень, збільшення частки добровільної праці громадян, спрямованої на 

розв’язання конкретних проблем.  

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».   

Перший потужний сплеск волонтерства в Україні був пов'язаний із 

чемпіонатом Європи з футболу 2012 року.  

Наступний сплеск, спричинений подіями Євромайдану та війною на сході 

України, мав безпрецедентний масштаб і сягнув максимуму 2014 року. 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. 

Події останнього року змусили українців об’єднатися, закотити рукава і 

взятися активно захищати український кордон від “доброзичливого” сусіда. І в 

кожного своє місце на цьому полі битви: у військових – на передовій, у мирних 

жителів і волонтерів – у тилу. 

Кропивницький показав Україні справжній вибух патріотизму,  у місті та 

області з’явилося чимало волонтерських організацій, які забезпечують наших 

військовослужбовців продуктами харчування, одягом, спорядженням. Пересічні 

жителі міста не шкодують ні часу, ні сил, ні коштів, щоб  допомогти своїм 

захисникам. 

 Крім допомоги військовим на Сході України, волонтери області займаються 

профілактикою шкідливих звичок, екологічною діяльностю, соціально-правовим 

захистом нуждених. Кожен бажаючий може прислухатися до свого серця і внести 

частинку своєї допомоги і доброти в цю спільну справу.  

Ми пам’ятаємо, що доброта – це ознака сили, а не слабкості. І нехай завжди 

супроводжують нас слова геніального поета Т.Г.Шевченка «Раз добром нагріте 

серце – вік не прохолоне». 

6 



 

Розділ І. Волонтерські організації Кіровоградської області 
 

 1. Інгульський степ: Історія - Краєзнавство - Родовід - Джерела: альманах. - 

К.: Аграр Медіа Груп. - 2016 Вип. 1. - 2016. - 169,[3] с.: фото 

Гриценко, В.П. Волонтери села Бокового Долинського району. 

 

2.   Архіпов О. Разом - ми сила! / О. Архіпов // Слово і час. - 2015. - 19 

грудня. - С. 2 

Звіт результатів роботи волонтерської групи Ульяновського району. 

3.  Багрін Ю. Без слів на вітер : Новини коротко // Народне слово. - 2014. - 17 

липня. -  С. 11 : фото.кол. 

 "Центр волонтерів" при обласному штабі з питань соцзабезпечення вимушених 

переселенцв активно допомагає обласній владі по влаштуванню біженців. 

4. Богачук Михайло (прес-секретар Онуфріївської районної ради ветеранів 

України ). Якщо не ми, то хто? / М. Богачук // Народне слово. - 2015. - 13 

серпня. -  С. 3 : фото 

Як створюються волонтерські загони, як однодумці знаходять одне одного. як 

гуртуються навколо них земляки, формуючи гуманітарну допомогу на фронт. 

5. Бондаренко Т. У добра багатий штат: Коротко / Т. Бондаренко // Сільський 

вісник. - 2013. - 15 грудня. - С. 2 

7 грудня 2013 року відбувся конкурс на кращу волонтерську групу в районі. 

6. Волонтерські організації Кіровограда // Наше місто. - 2015. - 5 лютого. - С. 
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Інформація про волонтерські організації Кіровограда. 

 

7. Волошина Тетяна. Зліт волонтерських загонів / Тетяна Волошина // 

Сільське життя (Добровеличківський р-н). - 2013. - 21 грудня. - С. 4: фот. 

Про черговий зліт волонтерських загонів району, на якому загони презентували 

свою діяльність. 

8. Вотусь І. Добро починається з кожного з нас / І. Вотусь // Трудова слава. - 

2016. - 22 жовтня. - С. 3 

Розповідається про роботу волонтерського руху у селищі Петрове. 

9. Гончаренко А. (секретар волонтерської організації "Новгородківщина для 

своєї армії"). Допомагаємо армії [Текст] / А. Гончаренко // Новгородківські 

вісті. - 2015. - 20 лютого. - С. 1: фото  

Про волонтерську допомогу від Новгородківщини для воїнів з АТО 
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10. Гончарук Г. Ми - переможемо! / Г. Гончарук // Гайворонські вісті. - 2015. 

- 28 лютого. - С. 2 

Про волонтерський рух у Гайворонському районі та діяльність благодійного 

фонду "Добро починається з тебе". 

11. Горністова Алла (керівник волонтерського руху "Допоможемо воїнам 

Петрівщини" у Петрівському районі). Разом до перемоги! / Алла Горністова 

// Народне слово. - 2014. - 31 липня. - С. 2 

Звернення до усіх жителів Кіровоградщини та волонтерів з проханням допомогти 

підготувати гуманітарний вантаж для 34-го батальйону. Подано телефон, за 

яким можна звертатися. 

12. Гуцалюк М. Як борщ кипить, москаль хрипить! / М. Гуцалюк // Наше 

місто. - 2015. - 15 січня. - С. 1 

 "Нагодуй солдата!" - неформальний девіз кулінарної сотні, яка вже місяць діє в 

Кіровограді. 

13. Дмитренко М. (начальник управління економіки, ресурсів та розвитку 

міста). Допомога підшефному батальйону / Дмитренко М. // Світловодськ 

вечірній. - 2017. - 2 лютого. - С. 3 

 Світловодські волонтери відвідали зону АТО. 

14. Донець Микола (Директор Благодійного фонду "З добром та миром"). І 

знову - на Схід... / Микола Донець // Новоукраїнські новини. - 2016. - 5 

березня. - С.4: Фото 

Звіт про чергову поїздку волонтерів Новоукраїнщини в зону АТО. 

15. Донець Микола (Голова благодійного фонду "З Добром та Миром"). 

Допомога землякам-воїнам АТО / І. Тупало // Знам'янські вісті. - 2015. - 9 

грудня. - С. 3: фото 

Інформація про добрі волонтерські справи мешканців селища Знам’янка Друга 

16. Допомагати іншим - його кредо // Вільне слово. - 2015. - 14 жовтня. - С.  
Представники волонтерської організації "Час добра" передали воїнам АТО 

автомобіль 

17. Дроздов Б. Патріотичний флешмоб "Інша реальність" провели 

волонтери міста / Б. Дроздов // Світловодськ вечірній. - 2015. - 11 червня. - 

С. 8: Фото 

18. Душка І. Зупинимо війну разом!// Новомиргородщина.-2014.-9 серпня.-

С. 7 

Новомиргородська волонтерська група «Солідарність» отримала бронижелети 

для солдатів з зони АТО. 

19. Желєзнякова Ірина. "Лебідоньку" удостоєно медалі "Волонтер України" / 

Ірина Желєзнякова // Зоря. - 2016. - 30 квітня. - С. 1: фото 

Медалі "Волонтери України" удостоєний жіночий клуб "Лебідонька", який діє при 

Первозванівській сільській бібліотеці. 
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20. Завершились ремонтно-відновлювальні роботи військової техніки // 

Вільне слово. - 2015. - 18 березня. - С. 6 

Активісти громадського формування "Славутич" завершили ремонтно-

відновлювальні роботи військової техніки. 

21. Запрошуємо бажаючих для наступної поїздки в зону АТО / Микола 

Донець // Новоукраїнські новини. - 2017. - 3 червня. - С. 5: фото 

Звіт про черговий візит новоукраїнських волонтерів в зону АТО. 

22. Калугіна С. "Будуємо Україну разом" - проект для молодих і активних / 

С. Калугіна // Вісті Світловодщини. - 2017. - 24 лютого. - С. 5: фото 

Минулого тижня на Світловодщину завітали представники молодіжного 

волонтерського руху "Будуємо Україну разом" ("БУР"). 

23. Камеліна Н.О. Нам без них не вижити, їм без нас не вистояти / Н.О. 

Камеліна // Новомиргородщина. - 2015. - 7 лютого. - С. 2 

Члени молодіжного руху "Патріоти Новомиргорода" займаються 

волонтерством, допомагаючи воїнам в зоні АТО. 

24. Карпенко К. Війна одна для всіх. Як олександрійці допомагають воїнам 

на передовій / К. Карпенко // Городской курьер. - 2014. - 2 октября. - С. 3 

Координаційний центр волонтерів запросив журналістів на прес-конференцію, 

щоб розповісти, для чого волонтери об'єдналися та що вони вже встигли 

зробити. 

25. Карпачева Елена. Купи муку - помоги раненому бойцу! / Елена 

Карпачева // Олександрійський тиждень. - 2015. - 23 квітня. - С. 1: фото 

Інформація про благодійну акцію від олександрійської торгової марки "Золотий 

степ", спрямовану на допомогу пораненим воїнам-землякам. 

26. Карпенко К. У суботу в Олександрії - час для добра / К. Карпенко // 

Городской курьер. - 2014. - 13 ноября. - С. 3 

Координаційний центр волонтерів Олександрії планує провести масовий захід 

"Час для добра" в рамках акції "Зігрій солдата" 

27. Ключнікова Ольга. Тепло сердець "Лебідоньок" / Ольга Ключнікова // 

Сільське життя плюс. - 2017. - 9 лютого. - С. 2 

Первозванівська сільська бібліотека та жіночий клуб "Лебідонька" тісно 

співпрацюють з волонтерськими організаціями та допомогають учасникам АТО. 

У 2016 році жіночий клуб "Лебідонька" було нагороджено медаллю "Волонтер 

України. Від серця до серця". 

28. Ковальчук С. Вашу допомогу готові прийняти / С. Ковальчук // 

Гайворонські вісті. - 2015. - 7 лютого. - С. 3 

Про роботу пункту прийому волонтерської допомоги в м. Гайвороні 

військовослужбовцям. 
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29. Козупляка О. Юрій Чорний : "Найнеобхідніше для хлопців - це мир" / О. 

Козупляка // Нова газета. - 2015. - 22 жовтня. - С. 11: фото 

Інтерв‘ю з волонтером громадської організації "Патріот Кіровоградщини" 

Юрієм Чорним, який отримав незвичну нагороду. Не з рук Президента, а, 

можливо, ще ціннішу - від хлопців із 42 -го окремого мотопіхотного батальйону. 

30. Комісаренко Олена. "Люди війни не хотіли..." / Олена Комісаренко // 

Новоукраїнські новини. - 2014. - 21 червня. - С. 3 

Розповідь про вимушену переселенку зі Слов'янська 30-річну Любов, якій 

волонтери допомогли переїхати до Новоукраїнки, аби врятуватися від 

терористів. 

31. Комісаренко Олена. Броня небайдужості - найміцніша броня... / Олена 

Комісаренко // Новоукраїнські новини. - 2015. - 18 липня. - С. 1: Фото 

Про активну громадську позицію волонтерів благодійного Фонду "З добром та 

миром". 

32. Комісаренко Олена. Від Маріуполя - до Артемівська, від дому - до 

передової.../ Олена Комісаренко // Новоукраїнські новини. - 2015. - 14 

листопада. - С. 2: Фото 

Розповідь про активну громадську позицію волонтерів Благодійного фонду "З 

добром та миром", їх взаємодію з громадськістю, сільгоспвиробниками району, 

районним та міським керівництвом. 

33. Комісаренко Олена. "Волонтерські рахунки поповнюються повільно, а 

бійці продовжують відчувати потребу у військовій формі та взутті..." / 

Олена Комісаренко // Новоукраїнські новини. - 2015. - 11 липня. - С. 4 

На черговому засіданні координаційної ради з питань допомоги мобілізованим 

землякам та їх родинам розглянуто питання відпочинку демобілізованих 

військових земляків, які подали відповідні заяви до управління соціального захисту 

населення та допомоги мобілізованим під час 3-ої хвилі, які повернуться з АТО. 

34. Комісаренко Олена. Долаючи тисячі кілометрів... / Олена Комісаренко // 

Новоукраїнські новини. - 2015. - 18 липня. - С. 4 

Волонтери благодійної організації "Подих Перемоги" відвідали воїнів-земляків 

району, які знаходяться у зоні АТО та передали їм адресну допомогу. 

35. Комісаренко Олена. "До волонтерського руху приєднується все більше 

новоукраїнців..." / Олена Комісаренко // Новоукраїнські новини. - 2015. - 4 

квітня. - С. 4: Фото 

На засіданні координаційної ради з питань допомоги мобілізованим землякам 

обговорено питання останніх придбань для бійців, які перебувають у зоні АТО, 

вичначено маршрути чергових поїздок волонтерів, проведено передачу коштів на 

потреби бійців від учасника бойових дій Великої Вітчизняної війни І.Г.Клименка 

та зібраних під час благодійної вистави "Шинкарка" у ЦПК "Ювілейний". 
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36. Комісаренко Олена. "За такої підтримки перемога буде за нами..." / 

Олена Комісаренко // Новоукраїнські новини. - 2015. - 28 лютого. - С. 3: 

Фото 

На черговому засіданні координаційної ради з допомоги військовослужбовцям, які 

несуть службу в зоні АТО, голова районної ради В.Савенко передав воїну-земляку, 

командиру І-ої зенітно - ракетної батареї капітану О.Дащуку тепловізор для 

земляків, що воюють на Сході України. 

37. Комісаренко Олена. Коли в країні йде війна, ніхто не може лишатись 

осторонь... / Олена Комісаренко // Новоукраїнські новини. - 2015. - 31 січня. 

- С. 4: Фото 

На черговому засіданні координаційної ради відзначено тих, хто особисто 

допоміг доставити на фронт ЗІЛ-131, переданий приватним підприємцем 

Р.Осипяном для потреб військових. 

38. Комісаренко Олена. Любов до неньки-України починається в кожного в 

душі... / Олена Комісаренко // Новоукраїнські новини. - 2014. - 9 серпня. - С. 

1,4: Фото 

На черговому засіданні місцевих волонтерів відбулася зустріч між членами 

ініціативної групи, під час якої було оговорено низку питань щодо надання 

допомоги військовослужбовцям, зокрема нашим землякам, та визначено конкретні 

напрямки висвітлення проблем сьогодення на сторінках районної газети 

"Новоукраїнські новини". 

39. Комісаренко Олена. Нове дихання волонтерського руху / Олена 

Комісаренко // Новоукраїнські новини. - 2015. - 16 травня. - С. 3: Фото 

Зліт волонтерських загонів району. 

40. Комісаренко Олена. Підтримка бійців АТО триває і на передовій, і на 

місцях... / Олена Комісаренко // Новоукраїнські новини. - 2015. - 20 червня. - 

С. 4 

На черговому засіданні координаційної ради з питань надання допомоги 

військовослужбовцям волонтери обговорили проблеми забезпечення армійців та 

надання матеріальної допомоги мобілізованим жителям Новоукраїнщини. 

41. Корж Н. Не скупіться, люди, на добро / Н. Корж // Трудова слава. - 2015. 

- 5 грудня. - С. 3 

Про роботу дитячих волонтерських організацій Петрівського району. 

42. Координаційний центр волонтерів постраждав від злочинців // 

Городской курьер. - 2015. - 15 января. -  С. 3 

Розшукуються зловмисники, які намагались проникнути в офіс волонтерів в м. 

Олександрія. 

43. Костенко Світлана. Волонтерські загони за прикладом Норвегії / 

Світлана Костенко // Народне слово. - 2017. - 9 лютого. - С. 4 

Під впливом норвезьких колег наші фахівці з міністерства надзвичайних ситуацій 

створюватимуть у кожному районному центрі області показові рятувальні 

загони для спасіння людей. 
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44. Крамар Петро. За Україну, за майбутнє, за своїх земляків і односельців... 

/ Петро Крамар // Новоукраїнські новини. - 2015. - 14 березня. - С. 4: Фото 

Волонтерська група з с.Глодоси бере активну участь у зборі коштів та 

необхідних речей для воїнів-земляків, які знаходяться у зоні АТО. 

45.  Лаврусь Андрій (чинний депутат Олександрівської районної ради).  

Волонтерська група загону "Чорний ворон" звітує про свою діяльність. / 

Андрій Лаврусь // Вперед. - 2015. - 17 червня. - С. 2: фото 

46. Лащівка В. Неймовірні історії про мужність і любов / В. Лащівка // 

Наше місто. - 2016. - 20 жовтня. - С. 4 

У театрі ім. М. Кропивницького до Дня захисника України відбувся благодійний 

марафон «Серця, опалені війною», який об‘єднав військових, волонтерів, 

меценатів. 

47. Лисниченко Павел. Годовщине войны посвящается [Текст] / Павел 

Лисниченко // Первая городская газета. - 2015. - 19 февраля. - С. 4 

Про чотири військові формування: 17-й батальйон територіальної оборони; 34-й 

батальйон територіальної оборони Кіровоградської області "Батьківщина"; 42-й 

батальйон територіальної оборони; 3-й окремий полк спеціального призначення; і 

волонтерські організації області: "Кіровоградський Євромайдан", громадська 

організація; Патріот Кіровоградщини, громадська організація; Українська варта, 

всеукраїнська громадська організація; Серця матерів, громадська організація та 

діяльність волонтера Тітова Олексія  

48. Любарський Роман. Скілько потрібно асоціацій для захисту інтересів 

АТОвців і волонтерів?: Новини коротко / Роман Любарський // Народне 

слово. - 2016. - 25 лютого. - С. 2 

У Кіровограді намагаються створити Асоціацію громадських організацій 

учасників АТО. 

49. Макей Людмила. Ті, хто будують фундамент країни / Людмила Макей // 

Первая городская газета. - 2017. - 18 мая. - С. 2: фот. 

Про перебування в Кропивницькому команди всеукраїнського волонтерського 

табору "Будуємо Україну разом", організованого "Львівською освітньою 

фундацією. 25 волонтерів приїхали з різних куточків країни, аби підтримати своїх 

співгромадян добрими справами. Ця доброчинна ініціатива має на меті 

допомогти українцям, які опинилися в скруті. 

50. Мельник І. Ще раз про увагу до проблем військовослужбовців / І. 

Мельник // Вільне слово. - 2015. - 5 серпня. -  С. 2 

На центральній площі міста Олександрія волонтери провели акцію по збору 

коштів на придбання засобів особистої гігієни для військовослужбовців 57-ої 

кіровоградської бригади 
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51. Мельник І. Вибір заради миру / І. Мельник // Вільне слово. - 2016. - 27 

січня. - С. 4 

Інтерв’ю  волонтера Кульги С. з м.Олександрія, нагородженого почесною 

грамотою Кабінету Міністрів за волонтерську діяльність. 

52. Москаленко Л. Війна не так далеко, як здається... / Л. Москаленко // 

Світловодськ вечірній. - 2015. - 21 травня. - С. 3: Фото 

Про волонтерство у Світловодську. 

53. Мушкет О. Героям АТО: Шевченко і вітаміни / О. Мушкет // Нова газета. 

- 2015. - 12 березня. - С. 12: фото.кол. 

У Кіровограді в рамках "Марафону добрих справ" волонтери збирають вітаміни 

для військових, які лікуються в Кіровоградському обласному госпіталі ветеранів 

війни. Цього разу до активістів із "Пробудження" долучились учні 

Кіровоградської школи № 19, напередодні дня народження Тараса Шевченка 

нагадати новітнім героям про життєдайність слова Кобзаря. 

54. Надійне плече волонтерів / Ю. Багрін // Гайворонські вісті. - 2014. - 27 

грудня. - С. 3 

Про волонтерський рух у Гайворонському районі на допомогу українській армії. 

55. Несен Олена. Центр надання допомоги учасникам АТО має бути в 

кожному районі: Новини коротко / Олена Несен // Кіровоградська правда. - 

2015. - 13 жовтня. - С. 2: фото 

Для надання швидкої соціальної допомоги учасникам АТО кожен район повинен 

мати свій центр. У Кіровограді такий центр очолить керівник волонтерської 

організації "Патріот Кіровоградщини" Вадим Нікітін. 

56. Нікулін Михайло (Голова правління Благодійного фонду "Подих 

Перемоги"). Військовослужбовці-земляки перебувають у бойовому настрої / 

Михайло Нікулін // Новоукраїнські новини. - 2015. - 13 червня. - С. 4 

Представники Благодійного фонду "Подих Перемоги" передали 

військовослужбовцям-землякам допомогу від їх рідних та громади району. 

57. Новоукраїнський подих перемоги // Новоукраїнські новини. - 2015. - 16 

травня. - С. 4 

У місті офіційно зареєстровано благодійну організацію "Благодійний фонд 

"Подих Перемоги" - голова правління фонду М.Нікулін 

58. Осипенко Л. Акція "Зігрій солдата" / Л. Осипенко // Сільський вісник. - 

2014. - 8 листопада. - С. 3 

Про ярмарок, проведений дитячим парламентом "Єдність" та волонтерським 

загоном "Добродій". На зібрані кошти було закуплено теплі речі для військових, 

які були передані до координаційного центру волонтерів. 
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59. Панченко Анатолій (Волонтер). Нас багато, нас не подолати! / Анатолій 

Панченко // Новоукраїнські новини. - 2015. - 28 листопада. - С. 4: Фото 

Діяльність Благодійного фонду "З добром та миром" та громадськості міста 

щодо надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій, які несуть службу в 

зоні АТО. 

60. Петриченко О. У Артемівську, Дзержинську, Краматорську читають 

"Сільський вісник" / О. Петриченко // Сільський вісник. - 2015. - 16 травня. 

- С. 2 

Про волонтерську групу "Славутич" на чолі з В.Конюшенком та В.Стадніченком, 

які возять гуманітарну допомогу на схід України. 

61. Пойда В. Щоб діяти ефективно, об'єднались / В. Пойда // Гайворонські 

вісті. - 2015. - 14 березня. - С. 2 

Про об'єднання волонтерських організацій району в громадську спілку "Єдність 

Гайворонщини" на поліпшення допомоги Збройним Силам України. 

62. Попова Людмила (голова обкому профспілки працівників 

автотранспорту та шляхового господарства). "Лікарня" для автотранспорту. 

Для машин АТО в тому числі / Людмила Попова // Народне слово. - 2016. - 

24 березня. - С. 7: фото 

Про посадові обов'язки і волонтерську діяльність об'єднання, що забезпечує 

безперебійну роботу транспорту медичних закладів області і безкоштовно 

лагодить техніку для бійців АТО. На груповому фото - колектив закладу. 

 63. Потяг єднання - у Кропивницькому [Текст] // Народне слово. - 2017. - 16 

березня. - С. 1  

Вже вп'яте з квітня 2016 року курсує Україною волонтерський потяг Єднання 

України "Труханівська Січ". Пасажири потягу - митці, волонтери, учасники 

бойових дій, студенти та громадянські активісти з різних куточків України - 

проводять акції задля єднання різних регіонів країни. 

64. Прес-служба ГУ ДФС у Кіровоградській області. Новини фіскальної 

служби / Прес-служба ГУ ДФС у Кіровоградській області // Народне слово. 

- 2014. - № 56 (25 грудня). - С. 4 

З 5 грудня набрав чинності наказ міністерства фінансів від 30.10.2014 року № 

1089 "Про затвердження порядку формування та ведення Реєстру волонтерів 

антитерористичної операції". 

65. Прес-служба Кіровоградської ОДПІ. Реєстр волонтерів 

антитеористичної.  // Народне слово. - 2015. - 7 січня. - С. 17 

Порядок реєстрації волонтерів АТО, перелік необхідних документів - інформація з 

посиланням на наказ Міністерства фінансів України від 30.10.2014 року №1089 

"Про затвердження порядку формування та ведення реєстру волонтерів 

антитерористичної операції" 
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66. Продукти в зону АТО // Степовий край. - 2016. - 10 грудня. - С. 2: фото 

Високо оцінюють учасники АТО роль і значення компаніївських волонтерів, 

діяльність яких координує міжрайонна благодійна організація "Перемога". 

67. Про військове спорядження, довідки з військомату та надання 

допомоги... [Текст] // Новоукраїнські новини. - 2015. - 28 березня. - С.2  

Відбулося чергове засідання координаційної ради з питань допомоги армії на 

якому розглянуто питання придбання військової форми та бронежилетів великих 

розмірів, оновлення військового обмундирування бійцям-землякам, надання 

військкоматом підтверджуючих довідок, щодо перебування мобілізованих 

земляків на службі у Збройних Силах України. 

68. Про Реєстр волонтерів антитерористичної операції // Кіровоградська 

правда. - 2014. - 19 грудня. - С. 8 

Кіровоградська обласна державна податкова інспекція повідомляє, що 5 грудня 

набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 30 жовтня 2014 року 

№ 1089 "Про затвердження Порядку формування та ведення Реєстру волонтерів 

антитерористичної операції". У матеріалі роз'яснюється, що передбачає цей 

Порядок. 

69. Район продовжує допомагати армії // Вперед. - 2015. - 16 грудня. - С. 1 

Про допомогу волонтерів і жителів Олександрівського району воїнам АТО. 

70. Рябоконь А. Волонтер - не професія, а покликання серця / А. Рябоконь // 

Трудова слава. - 2015. - 19 серпня. - С. 2 

Стаття про волонтерську організацію "Допоможемо воїнам Петрівщини". 

71. Сабліна Н. Благодійному фонду Бобринеччини - рік / Н. Сабліна // Честь 

хлібороба. - 2015. - 18 серпня. - С. 2: фото 

Координатор фонду підбиває підсумки року діяльності "Благодійного фонду 

Бобринеччини". 

 72. Семененко Вікторія. "Лебідонька" з Первозванівки: У тилу робимо все, 

що в наших силах: Як сільські жінки допомагають нашим воякам / Вікторія 

Семененко // Кіровоградська правда. - 2015. - 5 червня. - С. 9: фото 

Розлога публікація про жіночий клуб "Лебідонька", який спрямував свою 

діяльність на проведення різних акцій та заходів на підтримку воїнів АТО, у т.ч. 

виготовлення оберегів, відвідання поранених із пісенним гостинцем та 

кулінарними виробами 

73.  Славінська, К. Допомога українським воякам [Текст] : Шкільне життя / 

К. Славінська // Сільський вісник. - 2016. - 2 квітня. - С. 3 : фото  

18 березня до Улянівської школи завітав волонтер, представник Всеукраїнського 

об'єднання ветеранів АТО Сергій Качинський, який везе допомогу безпосередньо 

на передову. 

74. Спасибо волонтерам! // Первая городская газета. - 2016. - 8 грудня. - С. 1 

Полсотни волонтеров со всей Кировоградской области собрались в областной 

библиотеке им. Д.Чижевского в Международный день волонтеров. 
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75. Спільний простір для взаємодії // Новоукраїнські новини. - 2015. - 25 

липня. - С. 4 

Розповідь по роботу Благодійних фондів "Подих Перемоги", "З добром та миром" 

та їх взаємодію з органами влади, громадськістю, бізнесом та засобами масової 

інформації.  

76. Спочатку годували, потім одягали, а зараз взуватимуть // Вільне слово. - 

2014. - 26 листопада. - С. 4 

Координаційний центр волонтерів м. Олександрії взявся взути військовиків у зоні 

АТО.  

77. Стародуб Л. Допомагають захисникам Вітчизни / Л. Стародуб // 

Гайворонські вісті .- 2015. - 4 липня. - С. 2 

Про участь у волонтерському русі на підтримку учасників АТО на сході України 

громади села Котовка. 

78. Степанова Ольга. Чисто мужской взгляд / Ольга Степанова // Украина-

Центр. - 2014. - 27 ноября. - С. 5 

 В статье речь идёт о новом волонтёрском движении в Кировограде - 

"Надёжный тыл". Задача новой организации, по словам её основателей - 

депутата горсовета Павла Топчия, журналистов Евгения Манженко и 

Владимира Кондрашова, юриста Игоря Стегара, госслужащей Ларисы Здир, - 

позаботиться о жёнах и детях воюющих в зоне АТО. 

79. Така співпраця влади та волонтерів дійсно заслуговує на визнання... // 

Новоукраїнські новини. - 2015. - 7 березня. - С. 4 

 На черговому засіданні координаційної ради з питань допомоги українським 

військовослужбовцям, які воюють на Сході України, були присутні представники 

Благодійного фонду "Добротвір" С.Березкіна, які ознайомили присутніх з 

просвітницькою роботою фонду з питань роз'яснення населенню правил поведінки 

при виникненні надзвичайних ситуацій та передали волонтерам 100 літрів 

рослинної олії для українських військових. 

80. Танін Т. Волонтерському центру потрібні юристи, психологи та 

вантажівки / Т. Танін // Вільне слово. - 2014. - 1 жовтня. - С. 3 

81. Там, на передовій, наші новоукраїнці щиро вдячні землякам за 

підтримку... // Новоукраїнські новини. - 2014. - 1 листопада. - С. 4: Фото 

Військовослужбовці 93-ї механізованої бригади, які беруть участь в АТО на 

території Донецької та Луганської областей, щиро вдячні активістам за 

підтримку та гуманітарну допомогу. 

82. Ти, я, він, вона - все це волонтерська рідня // Новоукраїнські новини. - 

2015. - 21 березня. - С. 4: Фото 

Громада району зібрала чергову партію гуманітарної допомоги, яку волонтери 

переправлять на Схід країни українським бійцям. 

 

 

 

16 



83. Тимофєєва В. Хто це зробить краще, якщо не ми: кілька тонн 

гуманітарки щотижня на схід відвозять олександрійські волонтери: Усе для 

фронту, усе для перемоги / В. Тимофєєва // Сільський вісник. - 2015. - 18 

липня. - С. 1 

Про активістів Координаційного центру волонтерів в м.Олександрія, які 

постійно возять допомогу військовим на схід України. 

84. Тишкевич Н. (Координатор ГО "Знам'янське об'єднання "Майдан"). 

Підставили плече і руки. Долучайтеся! [Текст] / Н. Тишкевич // Знам'янські 

вісті. - 2015. - 11 лютого. - С. 2  

Про волонтерський рух та благодійність на території Знам'янського району. 

85. Ті, хто не втомився від війни: Фотофакт // Народне слово. - 2016. - 8 

грудня. - С. 1, 4: фото.кол. 

Колективне фото волонтерів та коротка інформація про нагородження з боку 

ОДА та УПЦ Київського патріархату. 

86. Требунських Ірина. Кіровоградська армія тилу [Текст] / Ірина 

Требунських // Народне слово. - 2014. - 7 серпня. - С. 4 

В статті розповідається про волонтерів громадської ініціативи допомоги 

військовослужбовцям України на сході,"Армія SOS. Армія", 

87. Тупало І. (спеціаліст по роботі з молоддю Знам'янської Другої селишної 

ради). Допомога землякам-воїнам АТО / І. Тупало // Знам'янські вісті. - 

2015. - 9 грудня. - С. 3: фото 

Інформація про добрі волонтерські справи мешканців селища Знам’янка Друга. 

88. У ДФС обговорили особливості здійснення волонтерської діяльності в 

Україні // Вільне слово. - 2015. - 7 січня. - С. 6 

Актуальні питання щодо здійснення волонтерської допомоги в Україні обговорили 

представники ДФС України та волонтери м. Олександрія. 

89. Шалапко Галина. Безкорислива допомога / Галина Шалапко // Зорі над 

Синюхою. - 2014. - 23 серпня. - С. 4 

Волонтерська група Вільшанського району звітує за період з 15 по 20 серпня про 

збір коштів для потреб учасників АТО. 

90. Шалапко Галина. Допомагаючи матеріально - підтримуємо морально / 

Галина Шалапко // Зорі над Синюхою. - 2014. - 1 листопада. - С. 4 

Волонтерська група Вільшанського району звітує про витрату благодійних 

внесків, які було зібрано за період з 17 по 29 жовтня. 

91. Шалапко Галина. ... І з щирим побажанням миру / Галина Шалапко // 

Зорі над Синюхою. - 2014. - 16 серпня. - С. 2,5 

Звіт волонтерської групи Вільшанського району про збір коштів у громадах сіл 

Березова Балка та Владиславка. Про шлюб учасника АТО, жителя Сухого 

Ташлика О. Архіпова. 
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92. Шалапко Галина. Разом ми творимо добро / Галина Шалапко // Зорі над 

Синюхою. - 2014. - 29 листопада. - С. 4 

 Волонтерська група Вільшанського району звітує про збір та витрати 

благодійних коштів за період з 14 по 27 листопада 

93. Шалапко Галина. Шкарпетки від матері / Галина Шалапко // Зорі над 

Синюхою. - 2014. - 15 листопада. - С. 4 

Волонтерська група Вільшанського району звітує про витрати благодійних 

внесків, які було зібрано за період з 30 жовтня по 13 листопада. 

94. Шалапко Галина. Фонд працює! Долучайтесь / Галина Шалапко // Зорі 

над Синюхою. - 2015. - 25 липня. - С. 2 

Інтерв'ю з керівником Добровеличківського благодійного фонду допомоги 

"Патріот" О. Вовненком. Список фермерських господарств та одноосібників з 

Вільшанського району, які перерахували кошти на допомогу армії. 

95. Шаповалова Т. Дар'я Ільїна - радник міського голови з питань АТО / Т. 

Шаповалова // Світловодськ вечірній. - 2015. - 3 грудня. - С. 3: Фото 

25 листопада В. Козярчук зустрівся з волонтерами Кіровоградщини. 

96. Шевченко Галина. В Олександрівці відзначили Міжнародний день 

волонтера / Галина Шевченко // Вперед. - 2015. - 9 грудня. - С. 2: фото 

Про волонтерську допомогу жителів Олександрівки військовослубовцям на Сході 

країни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 



Розділ ІІ. Покликані допомагати 

 

97. Діяльність інформаційно-ресурсних центрів Кіровоградської області: за 

підсумками реалізації проекту "Розвиток і підтримка мережі громадянської 

освіти в Кіровоградській області" 2009-2010 роки / Кіровоградська обласна 

інформаційна служба з актуальних питань жіноцтва, Кіровоградська ОУНБ 

ім. Д.І.Чижевського; укл. В. Г. Животовська; над вид. працювали: Віра 

Бражнікова [та ін.]. - Кіровоград : ПОЛІМЕД-Сервіс, 2010. - 180 с.  
В збірнику подано тренінги: “Третій сектор. Волонтерство”, які було проведено 

на базі Бобринецького інформаційного центру. 

98. Андрусенко С. Волонтерство - це поклик душі / С. Андрусенко // 

Трудова слава. - 2016. - 28 грудня. - С. 2 

В статті розповідається про волонтерську допомогу Петрівського району для 

захісників України. 

99. Антонова А. Волонтери підприємства "ВКіК" рятують наших бійців від 

холоду / А. Антонова // Вісті Світловодщини. - 2015. - 4 листопада. - С. 6: 

Фото 

Про допомогу військовим в зоні АТО. 

100. Антонова А. Волонтери підприємства "ВКіК" рятують наших бійців від 

холоду / А. Антонова // Світловодськ вечірній. - 2015. - 5 листопада. - С. 1: 

Фото 

Про збір речей, які необхідні для наших бійців в зоні АТО в холодну пору 

року. 

101. Армія SOS // Ланруж. - 2014. - № 11. - С. 8 

Коротке повідомлення про те, що громадська ініціатива «АРМІЯ SOS» 

організовує цільову допомогу. Подано реквізити для допомоги армії. 

102. Бабійчук Г. Волонтерство - це стан душі / Г. Бабійчук // Знам'янські 

вісті. - 2015. - 16 грудня. - С. 3 

Про волонтерську допомогу для воїнів АТО від ветеранської організації 

м.Знам’янки 

103. Багріна О. Дбати про військових щодня / О. Багріна // Гайворонські 

вісті. - 2015. - 14 березня. - С. 2 

Про благодійну допомогу Збройним Силам України волонтерської групи, яка 

проводить акцію "Підтримай українську армію". 

104. Багріна О. Кожний підставив плече / О. Багріна // Гайворонські вісті. - 

2015. - 5 вересня. - С. 2 

Про волонтерську допомогу небайдужих гайворонців 17-му окремому 

мотопіхотному батальйону в зоні АТО. 
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105. Балабан Микола. Камінь, а не авангард / Микола Балабан // Зорі над 

Синюхою. - 2015. - 17 січня. - С. 4 

Про подвиги вільшанців на фронті і втилу розповідає матір "свободівця", 

учасника АТО, волонтер О. Степаненко. 

106. Барбанова Виктория. "Доверие - это основа работы волонтёра" / 

Виктория Барбанова // Украина-Центр. - 2014. - 27 ноября. -  С. 5: фото 

Публикация знакомит с кировоградским волонтёром и главой общественной 

организации "Патриот Кировоградщины" Вадимом Никитиным, который 

занимается сбором и адресной доставкой гуманитарной помощи в зону 

АТО для своих подшефных - 42-го батальона территориальной обороны 

ВСУ. 

107. Барбанова Виктория. Им всем нужна тишина / Виктория Барбанова // 

Украина-Центр. - 2014. - 30 октября. - С. 11: фото 

О том, как проходит лечение поступающих в больницы Кировограда солдат из 

зоны АТО. 

108. Барбанова Виктория. Кулинарная сотня: всё для фронта / Виктория 

Барбанова // Украина-Центр. - 2015. - 12 февраля. - С. 11: фото 

О "Кулинарной сотне" - движении в Кировограде, где трудятся около ста 

домохозяек, которые готовят ингредиенты для сухого солдатского борща, а 

также готовят смеси из лимона и сухофруктов на основе мёда и отправляют в 

зону АТО. 

109. Барбанова Виктория. Юридическая сотня и блокпост в геокадастре / 

Виктория Барбанова // Украина-Центр. - 2015. - 26 ноября. - С. 4: фот. 

Кировоградский волонтёр Вадим Никитин рассказывает о состоявшемся в 

Днепропетровске первом всеукраинском форуме руководителей и координаторов 

центров помощи участникам АТО, где он представлял наш город. 

110. Без слів на вітер : Новини коротко // Народне слово. - 2014. - 17 липня. - 

С. 11: фото.кол. 

"Центр волонтерів" при обласному штабі з питань соцзабезпечення вимушених 

переселенцв активно допомагає обласній владі по влаштуванню біженців. 

111.Бєлов Олександр. Те, що лікує найкраще / Олександр Бєлов // Народне 

слово. - 2014. - № 56 (25 грудня). - С. 5: фото 

Спілкування - те, що потрібно, окрім медичної допомоги, пораненим воїнам, 

учасникам АТО. 

112. Біди чужої не буває [Текст] // Трудівник Устинівщини. - 2017. - 9 

лютого. - С. 1 

З Устинівки до м. Краматорська було відправлено гуманітарний вантаж 

для допомоги постраждалим внаслідок обстрілів жителям м. Авдіївки. 
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113. Бійцям Нацгвардії потрібна допомога: Нам пишуть // Сільський вісник. 

- 2016. - 20 серпня. - С. 8 

Подяка від волонтерів Олександрійського району всім небайдужим, хто надав 

фінансову допомогу для ремонту військових машин, які направлені в зону 

антитерористичної операції. Прохання надати посильну допомогу в ремонті 

автомобіля КРАЗ. 

114. Богачук Михайло (прес-секретар Онуфріївської районної ради 

ветеранів України ). Якщо не ми, то хто? / М. Богачук // Народне слово. - 

2015. - 13 серпня. - С. 3: фото 

Як створюються волонтерські загони, як однодумці знаходять одне одного. як 

гуртуються навколо них земляки, формуючи гуманітарну допомогу на фронт. 

115.  Бондаренко В. Волонтери отримали нагороди // Вечірня газета. – 2016. 

- 19 лютого.- С.3 

116. Бурко Володимир (волонтер, батько загиблого героя). Зацвіла наша 

вишня у дворі під вікном...: Вірш / Володимир Бурко // Кіровоградська 

правда. - 2015. - 6 листопада. - С. 9 

117. Бурлак Н. Петрівську ВК №49 відвідала районна волонтерська група / 

Н. Бурлак // Трудова слава. - 2014. - 28 грудня. - С. 2 

Розповідається про волонтерську допомогу бійцям у зоні АТО. 

118. Бути патріотом України: Це допомагати армії. І біженцям // Степовий 

край. - 2015. - 28 лютого. - С. 1: фото 

Про допомогу від компаніївської благодійної організації "Перемога" бійцям в 

зоні АТО і піклування про потреби переселенців з Луганщини депутата 

районної ради А.Кріпака. 

120. Вантаж "для любого тата" відправився на схід [Текст] // Вперед. - 2017. 

- 4 березня. - С. 1: фото  

Волонтери з Олександрівського району відправили гуманітарний вантаж 

для військових і на кожній посилці написали "Для любого тата". 

121. Великодні подарунки для бійців АТО // Новоукраїнські новини. - 2017. 

- 15 квітня. - С. 1: фото 

Благодійна продуктова допомога військовослужбовцям АТО від мешканців 

Новоукраїнського та Добровеличківського районів. 

122. Вербицька Анастасія. Щастя читає "Народне слово" / Анастасія 

Вербицька // Народне слово. - 2015. - 7 травня. - С. 1: фото.кол. 

Кіровоградські волонтери розповсюджують обласну газету у м. Щастя на 

Луганщині, де бракує української преси. У публікації також розповідається про 

останній у часі виїзд групи П.Кучеренка до бійців АТО з допомогою. Наприкінці 

публікації - контактний телефон П.Кучеренка. 
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123. Вербицька П. Чергова допомога хоробрим бійцям / П. Вербицька // 

Вісті Світловодщини. - 2016. - 26 лютого. - С. 2: Фото 

Чергова допомога бійцям АТО. 

124. Взаємні дарунки, що гріють душу й серце // Вісник Голованівщини. - 

2016. - 3 вересня. - С. 2 

Про подарунок від О. Герасименко воїнам АТО (фото). 

125. Витримка - армійська, дух - бойовий...  // Новоукраїнські новини. - 

2014. - 23 серпня. - С. 5: Фото 

Громада району бере активну участь у підтримці Збройних Сил України. 

126. Від батьківського порогу до солдатського окопу // Новоукраїнські 

новини. - 2014. - 9 серпня. - С. 1,4: Фото 

Нікулін Михайло (приватний підприємець), Нікуліна Наталя (приватний 

підприємець) з Новоукраїнського району допомогають військовим на Сході 

України. 

127. Відзначили волонтерів // Народне слово. - 2016. - 28 січня. - С. 4: фото 

Нагороди від Національної поліції отримали до Дня Соборності України 

волонтери області. Подається перелік прізвищ - понад 30 осіб 

128. Відзначили роботу волонтерів // Слово і час. - 2013. - 10 грудня. - С. 1: 

фото 

У статті розповідається про щорічний форум волонтерів Ульяновського району, 

на якому обговорювалася волонтерська діяльність 

129.  Від патріотів - патріотам // Вільне слово. - 2015. - 18 лютого. - С. 1 

Волонтери м. Олександрія відправили гуманітарну допомогу жителям Маріуполя. 

 130. Військові дякують за підтримку Збройних Сил // Маловисківські вісті. 

- 2016. - 23 листопада. - С. 3: фото 

Командир військової частини, у якій в складі 34-го окремого механізованого 

батальйону захищають Україну і наші земляки, передав на Маловисківщину 

грамоти з вдячністю за підтримку. 

131.  Влада та волонтерство спільно обговорюють проблемні питання // 

Новоукраїнські новини. - 2015. - 17 січня. - С. 4: Фото 

На черговому засіданні координаційної ради з питань надання допомоги 

учасникам АТО та членам їх сімей обговорювались проблемні питання родин - 

учасників антитерористичної операції на Сході країни, участь громадськості в 

справі допомоги військовослужбовцям та проведення чергової 4-ї хвилі мобілізації, 

під час якої до армії планується направити 50 тисяч мобілізованих українців. 

132. Влада, волонтери та громада працюють в єдиному напрямку... // 

Новоукраїнські новини. - 2015. - 7 травня. - С. 4 

На черговій координаційній нараді розглядали питання забезпечення бійців 

АТО військовим обмундируванням. 
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133. Власенко О. Олександрійських волонтерів нагородили медалями: 

Заслужені відзнаки / О. Власенко // Сільський вісник. - 2016. - 30 січня. - С. 

2 

Двох олександрійців волонтерів - О.Маковецького, І.Кабанову нагородили 

поліціянти області медалями. 

134. Власенко О. "Кікімори" й "лісовики" - для розвідників і снайперів: 

Долучіться до доброї справи / О. Власенко // Сільський вісник. - 2014. - 15 

листопада. - С. 4: фото 

Про благодійну допомогу, а саме: маскувальні костюми, рації, яку передали 

волонтери Координаційного центру м.Олександрія солдатам-розвідникам, 

які знаходяться в зоні АТО. 

135. Войчишина О. Краща волонтерка зі Знам‘янки / О. Войчишина // Наше 

місто. - 2015. - 3 грудня. - С. 3: фото 

Знам‘янчанка Ольга Сахнюк отримала почесне звання "Кращий волонтер 

України". 

136.  Волонтера Зою Савченко нагородили [Текст] // Честь хлібороба. - 2017. 

- 28 січня. С. 1 

137. Волонтер - це поклик душі [Текст] // Сільське життя. - 2017. - 20 

травня. - С. 3 

У районному краєзнавчому музеї відбулася зустріч з волонтером Іриною 

Войчишиною, яка розповіла учням Цибулівської ЗШ І-ІІІ ст. про свою 

волонтерську діяльність з початку бойових дій на Сході України. 

138. Волонтерам подякували і запросили до роботи в новому форматі // 

Вільне слово. - 2016. - 7 грудня. - С. 1 

Міський голова м Олександрія подякував волонтерам за роботу 

139. Волонтери доставили БТР // Городской курьер. - 2015. - 23 июля. - С. 1 

Волонтери з громадської організації "Ніхто, крім тебе" м. Олександрії доставили 

в зону АТО відремонтований БТР. 

140.  Волонтери з Кіровоградщини побували на екскурсії у Верховній Раді // 

Новоукраїнські новини. - 2017. - 22 липня. - С. 3: фото 

Екскурсія до Верховної Ради України волонтерів, учасників АТО та громадських 

активістів Кіровоградщини. 

141. Волонтери знову в дорозі // Маловисківські вісті. - 2016. - 30 липня. - 

С. 1:  

 Волонтерська допомога бійцям АТО від волонтерів Маловисківського 

району. 

142. Волонтери Кіровоградщини відправили у зону АТО КРАЗ з продуктами 

// Сільське життя. - 2015. - 13 червня. - С. 2: фото 

Волонтерська допомога бійцям АТО від волонтерів Знам'янського району. 
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143.  Волонтери Кулінарної сотні Кіровоградщини. Велика поміч маленьких 

патріотів / Волонтери Кулінарної сотні Кіровоградщини // Народне слово. - 

2015. - 5 березня. -  С. 1 

Про участь в акції школярів шкіл міста №7, 30, 16, 17, 20 та членів їхніх родин і 

вчителів. Окрім супових та борщових наборів наші військові отримають 

подарунки, листи, сувеніри, обереги, малюнки. 

144. Волонтери передали авто грузинському легіону: Усе для фронту, усе 

для перемоги // Сільський вісник. - 2016. - 15 жовтня. - С. 1: фото 

Олександрійські підприємці О.Михайлик з двома синами Максимом та 

Олександром відремонтували ГАЗ-69 та передали його Національному 

Грузинському Легіону. 

145. Волонтерів, які вирушають на передову, готують усією громадою // 

Новоукраїнські новини. - 2014. - 8 листопада. - С. 2: Фото 

На черговому засіданні координаційної ради з питань допомоги мобілізованим 

землякам відзначено роботу районнго парламенту дітей, який активно працює з 

населенням і збирає речі та продукти харчування для військових, учнівські та 

педагогічні колективи Глодоської школи, вихованці ПТУ №40, які долучились до 

виготовлення буржуйок для військових. 

146. Волонтерство у СФГ Рижкова продовжується // Честь хлібороба. - 

2016. - 29 листопада. - С. 1: фото 

Про волонтерську допомогу СФГ Володимира Рижкова з м. Бобринець 

військовослужбовцям в зоні АТО. 

147. Волонтерську премію "Євромайдан SOS" отримала олександрійка 

Ірина Кабанова: Знай наших // Сільський вісник. - 2015. - 5 грудня. - С. 8: 

фото 

Керівник Координаційного центру волонтерів І.Кабанова отримала премію 

"Євромайдан SOS" в м.Києві. 

148. Волонтеры объеденились // Первая городская газета. - 2014. - 30 

октября. - С. 1 

Чотири волонтерські організації презентували "Єдину Волонтерську  Платформу 

Кіровоградщини", яка стане координаційним центром усіх волонтерів 

Кіровоградщини, які матимуть бажання приєднатися до спільної ініціативи.                                                     

149. Волощук Павло. Підтримаймо армію. Збережімо Україну / Павло 

Волощук // Народне слово. - 2014. - № 53 (4 грудня). - С. 5 

Разом із закликом допомагати волонтерам та підтримувати наших бійців, 

перелічено прізвища земляків, що є учасниками АТО. 

150.  Всією громадою // Честь хлібороба. - 2017. - 7 лютого. - С. 1: фото 

Збір гуманітарної допомоги для військовослужбовців та жителів Авдіївки 

мешканців м.Бобринець. 
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151. Гайдук С. Медаллю "За жертовність і любов до України" нагороджено 

Івана Довбиша / С. Гайдук // Світловодськ вечірній. - 2015. - 25 червня. - С. 

8: Фото 

Медаллю від Святійшого Патріарха Київської і всієї Руси-України Філарета було 

нагороджено власівського волонтера. 

152.  Гангур В. Не стомлюємося допомагати / В. Гангур // Долинські 

новини. - 2016. - 27 лютого. - С. 2 

Завдяки волонтерам-долинчанам В. Руденку, В.Большакову та Н. Розуменко у зону 

бойових дій українським солдатам було доставлено продукти харчування та одяг. 

153. Гирич Валентина. Вантаж військовим збирала громада району / 

Валентина Гирич // Вперед. - 2016. - 6 квітня. - С. 1: фото 

Черговий гуманітарний вантаж у зону АТО, а саме військовим 57-ї бригади, 128-й 

гірсько-піхотній бригаді доставили олександрівські волонтери Олександр Іщенко, 

Микола Чипіга, Сергій Гавриш. 

154. Гирич Валентина. Волонтери відправили посилку на Схід / Валентина 

Гирич // Вперед. - 2017. - 1 лютого. - С. 1 

Олександрівські волонтери відправили військовослужбовцям 17-го та 42-го 

батальйонів, які захищають цілісність України на східних рубежах, посилку. 

155. Гирич Валентина. З Олександрівщини - великодні кошики військовим / 

Валентина Гирич // Вперед. - 2016. - 7 травня. - С. 1 

До Великодніх свят олександрівські волонтери зібрали і відправили черговий 

гуманітарний вантаж для воїнів 57-ї бригади, 34, 17, 42 батальйонів. 

156. Гирич Валентина. Черговий вантаж передано бійцям в зону АТО / 

Валентина Гирич // Вперед. - 2016. - 16 березня. - С. 1: фото 

Волонтерська допомога від мешканців Олександрівського району. 

157. Голобородько В. Один день из жизни патриотов / В. Голобородько // 

Городской курьер. - 2015. - 22 января. - С. 2 

Об одном дне волонтеров на фронте, рассказывает журналист газеты. 

158. Головко Р. З редакційної пошти СВ / Р. Головко // Сільський вісник. - 

2014. - 11 жовтня. - С. 8 

Координаційний центр волонтерів м. Олександрія висловлює вдячність 

мешканцям села Щасливе, які швидко зібрали та привезли продукти для 

військовослужбовців, що перебувають у зоні АТО. 

159. Гончаренко А. (секретар волонтерської організації "Новгородківщина 

для своєї армії"). Допомагаємо армії / А. Гончаренко // Новгородківські 

вісті. - 2015. - 20 лютого. - С. 1: фото 

Про волонтерську допомогу від Новгородківщини для воїнів з АТО.  
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160. Гончаренко А. (секретар волонтерської організації "Новгородківщина 

для своєї армії"). "Кіборги" з добрими очима / А. Гончаренко  // 

Новгородківські вісті. - 2014. - 12 грудня. - С. 2: фото 

Про зустріч школярів Новгородківського району з бійцями Кіровоградського 

третього окремого полку спеціального призначення. 

161. Гончарова Оксана. Жінки України об'єднуються / Оксана Гончарова // 

Народне слово. - 2015. - 10 вересня. - С. 4 

В рамках програми уряду Великої Британії та Спілки жінок України відбулась 

зустріч жінок України, які беруть участь у ґендерному русі та допомагають 

бійцям АТО та членам родин. 

 162. Гончарова Оксана. Зона сутінків. Хроніка однієї поїздки до Донбасу / 

Оксана Гончарова // Народне слово. - 2015. - 19 лютого. - С. 1, 4 

Розповідь про поїздку з волонтерами в зону АТО: особисті враження. 

163. Гора А. Александрия - Донбасс. Регулярный маршрут / А. Гора // 

Украина-Центр. - 2014. - 21 августа. - С. 11: фото 

Статья знакомит читателей с александрийскими волонтёрами Владимиром 

Конюшенко и Сергеем Дьячуком, которые раз в неделю возят помощь украинским 

воинам в зону АТО (Донецкая и Луганская области). 

164. Гора Алексей. На Восточном фронте нас ждут / Алексей Гора // 

Украина-Центр. - 2016. - 27 октября. - С. 3: фот. 

Рассказ об очередной поездке волонтёров Кировоградщины а зону АТО. На этот 

раз они доставили военнослужащим самый ценный груз: дизель-генератор. 

165. Гора Алексей. И снова дорога на фронт / Алексей Гора // Украина-

Центр. - 2016. - 1 декабря. - С. 3: фот. 

Известный кропивницкий журналист и волонтёр Алексей Гора делится своими 

впечатлениями от очередной поездки в зону АТО, а также рассказывает о 

волонтёрах Кировоградщины, многие из которых уже третий год помогают 

фронту кто-чем может: продуктами, одеждой, деньгами, транспортом, 

лекарствами... 

166. Гора Алексей. Пока не кончится война / Алексей Гора // Украина-

Центр. - 2017. - 26 января. - С. 7: фот. кол. 

Статья о двух кировоградских сестричках - волонтёрах - Елене и Лилии, которые 

вот уже три года, каждый четверг приходят в Кировоградский областной 

госпиталь, чтобы помочь раненым воинам-атошникам. 

167. Гора Алексей. Праздник для волонтёров / Алексей Гора // Украина-

Центр. - 2016. - 8 декабря. - С. 4 

В преддверии Международного дня волонтёров в областной библиотеке 

Чижевского состоялось чествование тех, кто бескорыстно помогает фронту и 

всем тем, кто там находится. Состоялся небольшой концерт. Волонтёры смогли 

встретиться в непрывычной для себя обстановке - в официальной и праздничной. 
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168.  Гора Алексей. Трудная миссия / Алексей Гора // Украина-Центр. - 2017. 

- 20 апреля. - С. 13: фот. 

О том, как кропивницкие волонтёры развозят наборы продуктов семьям 

погибших ребят в АТО. 

169.  Гора Т. 7-річний олександрієць віддав усі гроші зі своєї скарбнички, 

"щоб ніхто не вмирав" / Т. Гора // Вільне слово. - 2014. - 10 вересня. - С. 3 

Олександрійські журналісти провели акцію по збору теплих речей для учасників 

АТО. 

170.  Гора Т. В Олександрії успішний бізнесмен кинув фірму на підлеглих і 

поїхав вчити військових / Т. Гора // Вільне слово. - 2014. - 17 грудня. - С. 3 

Олександрійський підприємиць Рушковський О. (керівник фірми "Медіфарм")  

залишив фірму на підлеглих і їздить по країні з тренінгами для 

військовослужбовців з надання першої медичної допомоги. 

171. Горністова А.П. Народ і армія - єдині! / А.П. Горністова // Трудова 

слава. - 2014. - 26 листопада. - С. 2 

Про допомогу мешканців Петрівського району та с.Петрове 

військовослужбовцям у зоні АТО. 

172.  Грєвцев Володимир. Підтримка військових триває / Володимир 

Грєвцев // Маловисківські вісті. - 2016. - 16 березня. - С. 3 

Про допомогу жителів Маловисківського району бійцям 34-го батальйону. 

173.  Григор'єв І. В.Гориславець: "Люди хочуть миру і спокою" / І. Григор'єв 

// Вільне слово. - 2015. - 11 березня. - С. 6 

Інтерв'ю з активним волонтером міста Олександрії. 

174. Гуманітарний вантаж з Олександрівщини доставили на передову // 

Вперед. - 2016. - 17 грудня. - С. 1: фото 

Волонтери Олександрівщини відправили черговий гуманітарний вантаж нашим 

захисниким з 128-ї ОГПБр та 57-ї ОМБр, а також 34-го батальйону 

територіальної оборони "Батьківщина". 

175.  Давидов О. Відремонтоване авто передали військовим: Усе для фронту, 

усе для перемоги / О. Давидов // Сільський вісник. - 2016. - 11 червня. - С. 2: 

фото 

Про ремонтно-добровольчу групу В.Гориславця та сім'ю Михайликів, які 

ремонтують техніку для потреб військових в зоні АТО з м. Олександрія. 

176. Давидов О. Волонтер переїхав з міста в село, щоб допомогти 

військовим: Добрі справи / О. Давидов // Сільський вісник. - 2016. - 16 

липня. - С. 3: фото 

Стаття-персоналія про С.Качинського - волонтера, який довгий час допомогає 

військовим, що перебувають в зоні проведення АТО. 
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177. Давидов О. Волонтери - першопрохідці: Усе для фронту, усе для 

перемоги / О. Давидов // Сільський вісник. - 2015. - 5 вересня. - С. 2: фото 

Про волонтерську діяльність С.М.Кульги та В.Стадніченко з Олександрійського 

району. 

178. Давидов О. Нагороди - волонтерам: Заслужені відзнаки / О. Давидов // 

Сільський вісник. - 2016. - 11 червня. - С. 1: фото 

Нагороди "За гідність та патріотизм" вручили олександрійським волонтерам: 

голова Олександрійської РДА Б.Куруп. 

180. Давидов О. Олександрійські волонтери продовжують допомагати 

військовим : Усе для фронту, усе для перемоги / О. Давидов // Сільський 

вісник. - 2015. - 29 серпня. -  С. 2: фото 

Батьки вихованців танцювального колективу "Авантюрин" придбали для 

військових Донецького прикордонного загону дві рації. 

 181. Давидов О. Червонокам'янців нагородили за допомогу армії: Заслужені 

відзнаки / О. Давидов // Сільський вісник. - 2016. - 9 липня. - С. 1: фото 

Про нагородження волонтерськими нагородами "За гідність та патріотизм" 

Т.Бессараб - голову Червонокам'янської сільської ради та М.Гончаренка - 

керівника СВК ім.Фрунзе. 

 182. Давидов О. Чим медперсонал Олександрійської лікарні №1 допомогає 

фронту? / О. Давидов // Олександрійський тиждень. - 2015. - 3 вересня. - С. 

2: фото 

Про допомогу військовим у зону АТО від колективу гінекологічного відділення 

Олександрійської міської лікарні №1. 

183.  День волонтера - як символ єднання, згуртованості заради спільної 

мети... [Текст] // Новоукраїнські новини. - 2014. - 13 грудня. - С.3 

Керівництво Новоукраїнського району привітали місцевих активістів: Ратушного 

Андрія (голову громадської організації "Альянс"); Білокоз Людмилу (координатора 

районного парламенту дітей); Сидоренко Бориса (громадського діяча) з 

Міжнародним днем волонтера, та вручили їм грамоти за активну громадську 

позицію та допомогу військовослужбовцям, які перебувають в зоні АТО. 

184.  Державна фіскальна служба буде реєструвати волонтерів // Городской 

курьер. - 2015. - 1 января. - С. 6 

185. 10823 гривні зібрали на ярмарку для воїнів АТО олександрійські 

волонтери // Городской курьер. - 2014. - 23 октября. - С. 1 

Жителі м.Олександрія під час ярмарку зібрали гроші для воїнів АТО. 

186.  Діордієва Т. Добровільний помічник військовослужбовців АТО Галина 

Шалапко : "Втирайте сльози і долучайтесь до нас" / Т. Діордієва // Нова 

газета. - 2014. - 30 жовтня. - С. 15: фото 

Волонтер із Вільшанки розповіла, чому почали допомагати українським солдатам 

в зоні АТО, чого не вистачає нашим військовослужбовцям і що піднімає їм 

настрій.  
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187. Дмитращенко Ніна. Валентина Гирич, волонтер: "Якщо не ми, то хто?" 

/ Ніна Дмитращенко // Вперед. - 2016. - 3 грудня. - С. 1, 2: фото 

Про волонтерство та волонтерську допомогу воїнам в зоні АТО 

Олександрівського району. 

188. Дмитращенко Ніна. Святе слово і на війні, і в миру / Ніна Дмитращенко 

// Вперед. - 2017. - 31 травня. - С. 1 

В Івангороді завершується впорядкування храму під керівництвом священника 

Миколая, який опікується воїнами АТО. 

189. Дмитращенко Ніна. Святе слово і на війні, і в миру [Текст] / Ніна 

Дмитращенко // Вперед. - 2017. - 31 травня. - С. 1  

В Івангороді завершується впорядкування храму під керівництвом священника 

Миколая, який опікується воїнами АТО. 

190. Долинський район - захисникам // Сільське життя плюс. - 2016. - 6 

січня. - С. 2: фото 

191.  Допомога воїну АТО // Вперед. - 2015. - 8 квітня. - С. 1 

Про допомогу у розмірі 1000 гривень бійцю 3-го полку спецпризначення Р.Бугаєнку, 

якого нещодавно визволили з полону, від 75-річної жінки з Олександрівки. 

 192. Допомога волонтерів // Народне слово. - 2015. - 11 червня. - С. 3: фото 

Фотофакт та коментар: автомобіль КРАЗ військовим передали члени ГО 

"Збережи світ"  с. Покровське.  

193. Допомога землякам в зону АТО: рації, форма, бензопила, рюкзак // 

Вперед. - 2015. - 15 серпня. - С. 2: фото 

 Допомога бійцям АТО від волонтерів Олександрівського району. 

194.  Допомогу на передову доставлено // Світловодськ вечірній. - 2015. - 5 

листопада. - С. 8: Фото 

Про доставку на передову гуманітарної допомоги. 

195.  Дроздова Т. Позивний "Волонтер" дають не кожному! / Т. Дроздова // 

Світловодськ вечірній. - 2017. - 3 серпня. - С. 3: фото 

Про волонтера В. Астаф'єва з м. Світловодськ. 

196. Дубік В. Автомобілі для бійців у зоні АТО / В. Дубік // Гайворонські 

вісті. - 2015. - 28 лютого. - С. 2 

Про передачу відремонтованих автомобілів для потреб військових в зоні АТО 

волонтерами Гайворонщини. 

197. Дякуємо за небайдужість // Народне слово. - 2015. - 19 лютого. - С. 1 

Родина Татарченків дякує жінкам-волонтерам: Отян Валентині, Пашолок Ользі, 

Годор Марині та Топчій Ірині , які допомагають споряджати на Схід наших 

вояків. 
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198. Єгорова Наталія. Обереги для захисників / Наталія Єгорова // Колос. - 

2015. - 28 березня. - С. 1: фот. 

Про участь учнів Іванівської загальноосвітньої школи у конкурсі "Оберіг для 

захисника Вітчизни". Після конкурсу усі роботи будуть відправлені на передову і 

передані в руки захисникам України. 

199. Єрунова О. Волонтери звертаються по допомогу / О. Єрунова // 

Світловодськ вечірній. - 2015. - 9 липня. - С. 3: Фото 

Звернення про допомогу бійцям АТО. 

 200. Желєзнякова Ірина. "Лебідоньку" удостоєно медалі "Волонтер 

України" / Ірина Желєзнякова // Зоря. - 2016. - 30 квітня. - С. 1: фото 

Медалі "Волонтери України" удостоєний жіночий клуб "Лебідонька", який діє  при 

Первозванівській сільській бібліотеці. 

201.  Желєзнякова, Ірина. Юрій Кайдаш нагороджений медаллю "Волонтер 

України" / Ірина Желєзнякова // Зоря. - 2015. - 19 грудня. - С. 1: фото 

Депутата обласної ради, генерального директора ПАТ "Кіровоградграніт", 

волонтера Ю. Кайдаша нагороджено медаллю "Волонтер України". 

202. Журавльова О. В умовах бойових дій ми не можемо залишатися 

осторонь / О. Журавльова // Гайворонські вісті. - 2014. - 6 грудня. - С. 3 

Про надання посильної допомоги волонтерами землякам, мобілізованим в зону 

проведення АТО. 

 203. Здобутки наших волонтерів // Олександрійський тиждень. - 2015. - 3 

вересня. - С. 2: фото 

Інформація про діяльність волонтерів з Олександрії: Кульга С. (волонтер, 

нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів); Стадніченко 

Володимира (волонтера) та громадське формування "Славутич". 

204. Земнорій Н. Волонтери за покликом серця / Н. Земнорій // 

Гайворонські вісті. - 2014. - 6 грудня. - С. 3 

Про поїздки Гайворонських волонтерів у зону АТО з гуманітарною допомогою. 

205. З нагоди Міжнародного дня волонтера: Новини коротко // Народне 

слово. - 2014. - № 54 (11 грудня). - С. 7: фото.кол. 

Управління ДСНС України в Кіровоградській області нагородила грамотами 

волонтерів, з якими налагодила співпрацю з гуманітарних питань з нагоди 

Міжнародного дня волонтера 

206. Зубкова О. Щоденник волонтера / О. Зубкова // Долинські новини. - 

2015. - 16 травня. - С. 2 

Розповідь про наших земляків - волонтерів, які підтримують бійців в зоні 

антитерористичної операції. 

207. Іван Дмитрович Великий // Трудова слава. - 2014. - 15 жовтня. - С. 4 

Розповідається про директора СФГ "Сім вітрів", волонтера, засновника 

благодійного фонду "Петрівщина", що загинув від пострілів впритул у Жовтих 

Водах. 
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208. Іванов І. На Щастя ! / І. Іванов // Нова газета. - 2014. - 23 жовтня. - С. 1, 

15: фото 

Про кіровоградських волонтерів, які допомагають батальйону "Айдар" та іншим 

нашим військовим в місті Щастя, що на Луганщині. 

209. Іванова Ірина. Дід Микола з селища Нового розчулив листом до атовця 

всю Україну / Ірина Іванова // Кіровоградська правда. - 2016. - 15 листопада. 

- С. 3 

Микола Доренко із селища Нового передав волонтерам теплу куртку, в кишеню 

якої поклав листа. Лист розчулив не лише бійців, які служать у зоні АТО, а й 

розлетівся Інтернетом і вразив користувачів соцмереж до сліз. 

210. Іванова Л. Не конкурувати, а об'єднуватися / Л. Іванова // Вільне слово. 

- 2015. - 18 лютого. -  С. 2 

Представники волонтерських організацій м. Олександрія прозвітували міському 

голові про зроблену роботу 

211. Іванова Л. С.Качинський, єдиний із олександрійських волонтерів, хто 

зустрів Новий рік на передовій / Л. Іванова // Вільне слово. - 2015. - 28 

січня. - С. 3 

212. Івасів М. Допоможемо воїнам АТО / М. Івасів // Долинські новини. - 

2014. - 11 грудня. - С. 1 

6 та 7 грудня в селі Іванівка пройшла акція "Допоможемо воїнам АТО". 

Волонтери зібрали значні кошти воїнам АТО. 

213.  Іващенко В. Бійці на гостей чекають / В. Іващенко // Провінція. - 2014. 

- 12 грудня. - С. 1 

4 - 5 грудня долинчани побували у ще одному відрядженні на сході України з 

гуманітарною допомогою для бійців АТО. 

214.  Іващенко В. Там, де неспокійно / В. Іващенко // Провінція. - 2015. - 9 

січня. - С. 1 

Напередодні Нового року волонтери Долинського району відвідали наших земляків 

- бійців в зоні АТО і передали їм гуманітарну допомогу, зібрану жителями району. 

215.  Іващенко В. У бійців теж було свято / В. Іващенко // Долинські новини. 

- 2015. - 18 квітня. - С. 2 

Волонтери нашого району напередодні Великодня відвідали воїнів-земляків в зоні 

216. Ільїна Д. Відбулася чергова поїздка у зону АТО / Д. Ільїна // Вісті 

Світловодщини. - 2017. - 10 березня. - С. 2: фото 

Світловодські волонтери відвідали земляків у зоні АТО. 

217.  Ільїна Д. (керівник центру надання допомоги учасникам АТО). До 

бійців – з домашніми гостинцями / Д. Ільїна // Вісті Світловодщини. - 2017. 

- 26 травня. - С. 7: фото 

Світловодські волонтери Д. Ільїна та С. Волков відвідали бійців 53-ї бригади на 

Світлодарській дузі в Троїцькому і 25- ї бригади під Зайцевим. 
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218.  Ільїна Д. До наших захисників – у четверте літо неоголошеної війни / 

Д. Ільїна // Світловодськ вечірній. - 2017. - 30 червня. - С. 7: фото 

23-24 червня відбулась чергова поїздка світловодських волонтерів у зону АТО. 

219. Ільїна Д. (керівник міськрайонного центру надання допомоги 

учасникам АТО). Допомога підшефному батальйону / Д. Ільїна // Вісті 

Світловодщини. - 2017. - 3 лютого. - С. 1: фото 

Світловодські волонтери відвідали зону АТО. 

220.  Ільїна Д. Наші волонтери повернулися із передової / Д. Ільїна // Вісті 

Світловодщини. - 2016. - 4 листопада. - С. 5: Фото 

24 жовтня світловодські волонтери відвідали бійців у Авдіївці, Торецьку та 

Новгородському. 

221.  Ільїна Д. Новорічні привітання нашим захисникам від світловодських 

волонтерів! / Д. Ільїна, С. Волков, Д. Грицеєнко // Світловодськ вечірній. - 

2017. - 5 січня. - С. 7: фото 

Світловодські волонтери повернулися із зони АТО. 

222.  Ільїна Д. Новорічні привітання нашим захисникам від світловодських 

волонтерів / Д. Ільїна, С. Волков , Д. Грицеєнко // Вісті Світловодщини. - 

2017. - 5 січня. -  С. 1: фото 

Світловодські волонтери повернулися із зони АТО. 

223. Ільїна Д. 5 грудня - Міжнародний день волонтера / Д. Ільїна // 

Світловодськ вечірній. - 2016. - 1 грудня. - С. 2 

Привітання волонтерів зі святом. 

224. Ільїна Д. (керівник міськрайонного центру надання допомоги 

учасникам АТО). Світловодські волонтери відвідали земляків / Д. Ільїна // 

Світловодськ вечірній. - 2016. - 21 липня. - С. 3: фото 

9-10 липня 2016 року світловодські волонтери побували в зоні АТО.. 

225.  Ільїна Д. Світловодські волонтери відвідали "промку" / Д. Ільїна // 

Світловодськ вечірній. - 2016. - 23 червня. - С. 3: Фото 

Про чергову волонтерську допомогу військовим. 

226.  Ільїна Д. Світловодські волонтери відвідали "промку" / Д. Ільїна // 

Вісті Світловодщини. - 2016. - 24 червня. - С. 6: Фото 

Про гуманітарну допомогу військовим, яку організували світловодські волонтери 

227. Ільїна Д. Світловодські волонтери повернулися із передової / Д. Ільїна 

// Вісті Світловодщини. - 2016. - 2 грудня. - С. 6: Фото 

18 листопада світловодські волонтери відвідали бійців у Авдіївці, Торецьку та 

Новгородському. 

 

 

32 

 



228. Ільїна Д. (керівник міськрайонного центру надання допомоги 

учасникам АТО). Світловодщина відгукнулася на заклик про допомогу / Д. 

Ільїна // Вісті Світловодщини. - 2017. - 10 лютого. - С. 7: фото 

Світловодські волонтери сформували гуманітарний вантаж для відправки у зону 

АТО. 

229. Ільїна Д. Світловодські волонтери знову побували в зоні АТО / Д. 

Ільїна // Світловодськ вечірній. - 2017. - 10 березня. - С. 7: фото 

Світловодські волонтери відвідали наших захисників у зоні АТО. 

230.  Ільїна Д. Час іде – війна не заакінчується / Д. Ільїна // Світловодськ 

вечірній. - 2017. - 25 травня. - С. 7: фото 

Світловодські волонтери Д. Ільїна та С. Волков відвідали бійців 53ї бригади на 

Світлодарській дузі в Троїцькому і 25ї бригади під Зайцевим. 

 231. Ільїна Д. Четверте літо неоголошеної війни / Д. Ільїна // Вісті 

Світловодщини. - 2017. - 7 липня. - С. 7: фото 

23-24 червня відбулась чергова поїздка світловодських волонтерів в зону АТО. 

232.  Ільїна Д. Чому мені, Боже, ти крила не дав... / Д. Ільїна // Світловодськ 

вечірній. - 2017. - 27 липня. -  С. 3 : фото 

 Світловодські волонтери відвідали земляків у зоні АТО. 

233.  Ільченко Л. (вчителька Копенкуватської школи). Дівчинка з великим 

серцем / Л. Ільченко // Колос. - 2015. - 28 лютого. - С. 3: фот. 

Про ученицю школи Кравець Жанну, яка намагається підтримати наших воїнів, 

передаючи плакати, малюнки, листи, амулети, які виготовляє власноруч та 

залучає до доброї справи учнів школи. 

234.  Інформаційний тиждень // Наше місто. - 2015. - 23 квітня. - С. 1. -  
Кулінарна сотня Кіровоградщини просить фінансової та продуктової допомоги. 

Волонтерська група займається створенням сухих борщів та супових сумішей для 

захисників України в зоні АТО. 

 235.   Інформаційний тиждень // Наше місто. - 2015. - 3 вересня. - С. 1. -  

30-метрову маскувальну сітку сплели волонтери та небайдужі кіровоградців під 

час Артмайдану. Організаторами виступили “Серця матерів Кіровоградщини” 

та “Народна самооборона Кіровоградщини” 

236.  І позашляховик "LAND ROVER", і військовий "Газон" нині вже на 

службі в "Айдарі" // Новоукраїнські новини. - 2015. - 17 січня. - С. 5: Фото 

Волонтери передали військовослужбовцям батальйону "Айдар" позашляховик від 

народного депутата С.Березкіна та військовий ГАЗ-66 від братів-фермерів 

Махно з Новоукраїнщини. 

237.  Кабанова Ірина. Волонтерам завжди раді / Ірина Кабанова // Сільський 

вісник. - 2015. - 22 серпня. - С. 3 

Волонтери Координаційного центру Олександрії доставили допомогу в зону 

проведення антитерористичної операції. 
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238.  Казаріна Олена. У Кіровограді могили учасників АТО заростають 

бур'яном - волонтери: Фотофакт / Олена Казаріна // Кіровоградська правда. - 

2015. - 16 червня. - С. 1: фото 

239. Карпачева Е. Александрийская Кэтрин / Е. Карпачева // 

Олександрійський тиждень. - 2013. - 17 січня. - С. 4: фото 

Публикация о волонтерской деятельности. 

240.  Карпенко К. Волонтери купили тепловізор для військових в зоні АТО / 

К. Карпенко // Городской курьер. - 2014. - 16 октября. - С. 7 

Допомога передовій від волонтерів м.Олександрія. 

241. Кащєєв В. Щоденник волонтера / В. Кащєєв // Долинські новини. - 

2015. - 18 липня. - С. 1 

Румунські працівники фірми "Арком" передали в зону бойових дій на сході України 

200 метрів електричного дроту. 

242. Киртока Віолетта. Тетяна Бородіна: Нехай воїни знають, що у тилу про 

них теж піклуються / Віолетта Киртока // Народне слово. - 2017. - 19 січня. - 

С. 5: фото 

Одна з найактивніших волонтерок Кропивницького Тетяна Бородіна погодилась 

стати завідувачем їдальні полку 3-го спецназу, але продовжує брати активну 

участь у благодійних акціях на допомогу атовцям. 

243. Кіндратенко Віктор. Тисячі домашніх пиріжків та півцентнера 

смаженої риби - бійцям на передову / Віктор Кіндратенко // Зоря. - 2016. - 23 

квітня. - С. 3: фото 

Розповідь про чергову поїздку в зону АТО волонтера Бурко Володимира. 

244.  Кіфенко В. Волонтерство - це справжній подвиг, який по-справжньому 

обов'язково буде оцінений і державою, і суспільством / В. Кіфенко // 

Трудова слава. - 2016. - 27 січня. - С. 1,2 

Про відзначення орденом та медаллю Горністову Аллу (волонтера з 

Кіровоградщини) від Всеукраїнського об'єднання "Країна". 

245. Кіфенко В. Хто, якщо не ми, коли, якщо не зараз? / В. Кіфенко // 

Трудова слава. - 2016. - 3 грудня. - С. 1,3 

Про допомогу волонтерів області учасникам АТО. 

246. Козачінська Ю. Нелегкі дороги війни / Ю. Козачінська // Долинські 

новини. - 2015. - 4 липня. - С. 1 

Про допомогу волонтерів нашим бійцям-землякам в зоні АТО. 

247. Коли б у мене були крила... // Вільне слово. - 2015. - 4 березня. - С. 6 

Про жінок-підприємців Мариненко Г. (депутата Олександрійської міської ради) 

та  Небесну Світлану, котрі ще й волонтери АТО. 
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248. Комісаренко, Олена. Волонтери - дітям героїв / Олена Комісаренко // З 

перших уст. - 2016. - 4 серпня. -  С. 7 : фот. кол. 

Про волонтерку Марину Хаперську із Харківщини, яка народилася в Новоукраїнці і 

яка не вперше передає гуманітарну та фінансову допомогу дітям, чиї батьки-

новоукраїнці загинули, захищаючи нашу державу на сході України 

249. Комісаренко Олена. Допомога жінок-волонтерів військовослужбовцям, 

які задіяні в зоні військового конфлікту, є неоціненною / Олена Комісаренко 

// Новоукраїнські новини. - 2015. - 14 березня. - С. 4: Фото 

В районній державній адміністрації представники влади привітали жінок-

волонтерів району з нагоди Міжнародного жіночого дня. 

250. Комісаренко Олена. З добром у серці та бажанням миру щораз рушає 

волонтер в дорогу... / Олена Комісаренко // Новоукраїнські новини. - 2015. - 

5 вересня. - С. 4: Фото 

Розповідь про волонтерів району Панченко Василя, Змеул Василя, Мезенцева 

Миколу, про їх діяльність та значну допомогу для бійців у зоні АТО. 

251. Комісаренко Олена. Крокує містом волонтер... / Олена Комісаренко // 

Новоукраїнські новини. - 2015. - 16 травня. - С. 4 

Розповідь про роботу волонтерів міста, які активно займаються поповненням 

волотерської скарбнички та продуктів харчування для потреб воїнів-земляків, що 

воюють на Сході України. 

252. Комісаренко Олена. Лазня на колесах уже "опробована" нашими 

бійцями / О. Комісаренко  // Новоукраїнські новини. - 2016. - 19 березня. - С. 

4: Фото 

 Лазню на колесах, укомплектовану пральною машиною та трьома душовими 

кабінками відправили на Схід бійцям 72-ї окремої механізованої бригади 

волонтери Кіровоградщини 

 253. Комісаренко Олена. На Новорічні свята відвідали воїнів АТО / Олена 

Комісаренко // Новоукраїнські новини. - 2017. - 28 січня. - С. 4: фото 

Звіт про черговий візит новоукраїнських волонтерів в зону АТО 

254.  Комісаренко Олена. Наближаємо перемогу разом / Олена Комісаренко 

// Новоукраїнські новини. - 2015. - 8 серпня. - С. 1,4: Фото 

Волонтери району завантажили продуктами та відправили на Схід черговий 

вантажний автомобіль УАЗ для потреб воїнів-земляків. 

255. Комісаренко Олена. Нам вистояти допоможе наша гідність і патріотизм 

/ О. Комісаренко // Новоукраїнські новини. - 2016. - 20 лютого. - С. 3: фото 

Розповідь про волонтера, одного із засновників Благодійного фонду "Подих 

Перемоги" Михайла Нікуліна, якого нагороджено медаллю "За гідність і 

патріотизм". 
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256. Комісаренко Олена. Ті, хто зігріває серця... / Олена Комісаренко // 

Новоукраїнські новини. - 2014. - 20 грудня. - С. 4: Фото 

На черговому засіданні координаційної ради з питань допомоги 

військовослужбовцям, які несуть службу в зоні АТО, вручили грамоту до Дня 

волонтера активісту В.Змеулу, який доставляє благодійний вантаж бійцям 

Української армії у зону АТО. 

257. Комісаренко Олена. У кожного свій фронт / Олена Комісаренко // 

Новоукраїнські новини. - 2015. - 21 лютого. - С. 5: Фото 

Зустріч волонтерів міста із старшим сержантом контрактної служби з села 

Семенастого С.Шпаком, який брав участь у боях на Савур-могилі та під 

Іловайськом і був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня. 

258. Комісаренко Олена. Юний патріот підтримує українських бійців / 

Олена Комісаренко // Новоукраїнські новини. - 2016. - 5 березня. - С. 4: 

Фото 

Розповідь про Шаповала Леоніда (волонтера Благодійного фонду "З добром та 

миром"), що долучився до ремонту двигунів БТРів, які повернулися на службу до 

54-ї окремої механізованої бригади. 

259. Компаніївщина прощалась з героєм-волонтером // Степовий край. - 

2016. - 26 березня. - С. 1: фото 

Розповідь про Макарчука Костянтина Йосиповича, волонтера з Компаніївщини. 

260. Кондрашов В. Волонтери з міста Щастя: "Забудьте слово "АТО" / В. 

Кондрашов // Нова газета. - 2014. - 16 жовтня. - С. 1, 15: фото 

Розповідь про волонтерів зони АТО - Андрія Небесного та Павла Кучеренка. 

261. Копанева Екатерина. "Почему вы думаете, что иметь свое жилье - это 

нереально. Вот вам, например, сегодня квартиру ... подарили" / Екатерина 

Копанева // Факты и комментарии. - 2015. - 18 марта. - С. 8 

Киянин, який виявив бажання залишитись невідомим, купив двокімнатну 

квартиру в центрі Кіровограда родині учасника АТО через волонтерів. 

262. Копанки серйозно підтримали воїнів-земляків // Маловисківські вісті. - 

2016. - 6 січня. - С. 2 

Про допомогу жителів с.Копанки воїнам АТО. 

263.  Корисні контакти: Учасникам АТО // Народне слово. - 2017. - 2 лютого. 

- С. 5: табл. - Зміст: радники голів РДА, міських голів з питань надання 

допомоги учасникам АТО на відповідних територіях з числа волонтерів;  

264. Костенко Світлана. Волонтерські загони за прикладом Норвегії / 

Світлана Костенко // Народне слово. - 2017. - 9 лютого. - С. 4 

Під впливом норвезьких колег наші фахівці з Міністерства надзвичайних ситуацій 

створюватимуть у кожному районному центрі області показові рятувальні 

загони для спасіння людей. 
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265. Костенко Світлана. Дорога до Щастя / Світлана Костенко // Народне 

слово. - 2015 - 26 березня. - С. 4: фото 

Кіровоградські волонтери розповідають детально про одну із своїх поїздок в зону 

АТО. 

266. Костенко Світлана. Між війною та миром / Світлана Костенко // 

Народне слово. - 2015. - 5 лютого. - С. 7: фото 

Докладно про групу волонтерів, які, ніби кур'єри між двома світами - війною і 

миром - доправляють нашим воїнам АТО одяг, їжу, спорядження - допомогу від 

обласної влади і багатьох небайдужих громадян, буває, що рятують поранених і 

вивозять їх до лікарень, і оплакують загиблих. Наприкінці публікації - контактний 

телефон П.Кучеренка. 

267. Костенко Світлана. "Ми звідси нікуди не підемо!" / Світлана Костенко 

// Народне слово. - 2014. - № 43 (3-9 жовтня). - С. 1: фото.кол. 

Про те, як багато можуть зробити волонтери Кучеренко Павло та 

Скрипниченко Володимир, якщо їх підтримає влада і громада. 

268. Кривошей Н. ЇЇ передова в тилу / Н. Кривошей // Нова газета. - 2016. - 

27 жовтня. - С. 11: фото 

 Розповідь про чудову людину - Тетяну Іванівну Бородіну, волонтера, яку нині 

призначили начальником їдальні в/ч польва пошта В2436.   

269. Кришень Альона. Гаївчани згуртувалися для благої справи / Альона 

Кришень // Сільське життя (Добровеличківський р-н). - 2015. - 14 лютого. - 

С. 1: фот. 

Нещодавно жителі села Гаївка зібрали українським солдатам продукти 

довготривалого зберігання. Вся провізія відправлена у десантну частину міста 

Кіровоград, а звідти її доправлять до військових частин у зону 

антитерористичної операції. 

270. Крушеницький І. Із двору по дещиці - реальна допомога воїнам / І. 

Крушеницький // Нова газета. - 2014. - 4 грудня. - С. 1: фото.кол. 

Розповідь про пенсіонерок Ольгу Фалендаш та Галину Олійниченко з Кущівки, що 

в місті Кіровограді, які не є членами волонтерських організацій, а допомагають 

бійцям АТО у міру можливостей. 

271. Кузьменко Сергій. Шановні благодійники! / Сергій Кузьменко // 

Кіровоградська правда. - 2014. - 5 грудня. - С. 3 

Привітання Сергія Кузьменка, голови обласної державної адміністрації з 

Міжнародним днем волонтерів. 

272. Куликова С. Із концертом - до військової частини / С. Куликова // 

Знам'янські вісті. - 2015. - 9 грудня. - С. 3: фото 

Про організований волонтерами і колективом народного хору Знам’янського 

локомотивного депо "Джерело" концерт для військовослужбовців у військовій 

частині в селі Біляївці. 
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273. Куликова Світлана. Зібрали понад 5 тисяч гривень! / Світлана Куликова 

// Знам'янські вісті. - 2015. - 4 березня. - С. 1: фото 

Про благодійний концерт самодіяльного хору "Джерело" на Привокзальній площі 

м. Знам’янки, кошти від якого збирали на допомогу воїнам, які служать  в зоні 

АТО. 

274. Кулінарній сотні Кіровограда потрібна допомога!: Усе для фронту, усе 

для перемоги // Сільський вісник. - 2015. - 10 січня. - С. 8: іл. 

Про роботу Кулінарної сотні Армії, яка займається сушінням сумішей для борщу, 

сухариків, випіканням тістечок та ін. 

275.  Кулініч Н. Кожний вузлик сітки - крок до перемоги [Текст] / Н. Кулініч 

// Гайворонські вісті. - 2015. - 14 березня. - С. 2  

Про майстер-клас з плетіння маскувальних сіток для танків, які беруть участь у 

бойових діях у зоні АТО, проведений громадською організацією "Громадянське 

суспільство" спільно з районним краєзнавчим музеєм. 

276.  Кулініч Н. Матері - берегині / Н. Кулініч // Гайворонські вісті. - 2015. - 

14 лютого. - С. 1, 3 

Про плетіння маскувальних сіток жінками міста Гайворона для Збройних Сил 

України в зоні АТО. 

277. Кучеренко Павло. Волонтери завжди в дорозі / Павло Кучеренко // 

Первая городская газета. - 2017. - 16 марта. - С. 4: фот. 

Про те, як кропивницькі волонтери не полишають своїх земляків, які воюють на 

Донбасі, та про поїздку "Волонтерської групи Павла Кучеренка" в зону АТО. 

 278. Лаврусь Андрій (чинний депутат Олександрівської районної ради). 

Допомога землякам, які воюють в зоні АТО: ремонт транспорту, придбання 

форми, подарунки / Андрій Лаврусь // Вперед. - 2015. - 31 січня. - С. 1: фото 

Про роботу волонтерів Олександрівського району по допомозі землякам в АТО. 

279. Лапа Лариса. "Згода" продовжує модернізацію бойової техніки / Лариса 

Лапа // Сільське життя (Добровеличківський р-н). - 2015. - 28 березня. - С. 

1-3: фот. 

Чергову одиницю техніки - БТРа працівники ТОВ "Згода" відновили та відправили 

до Олександрії, а вже звідти волонтери доправлять бойову машину в зону АТО. 

280.  Лапа Лариса. І попрямував УАЗ на передову / Лариса Лапа // Сільське 

життя (Добровеличківський р-н). - 2015. - 7 лютого. - С. 1: фот. 

Волонтери Добровеличківщини відправили в зону АТО автомобіль УАЗ, 

завантажений буржуйками та продуктами харчування. Автомобіль надала сім'я 

Король з села Олександрівка, а продукти харчування - голова СФГ "Центр" 

Селецька Ніна Федорівна. 
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281. Лапа Лариса. Іменні жетони для бійців АТО від волонтерів 

Добровеличківки / Лариса Лапа // Сільське життя (Добровеличківський р-н). 

- 2015. - 21 лютого. - С. 2: фот. 

Волонтери Добровеличківщини розпочали виготовлення іменних жетонів для 

бійців АТО. 

282. Лебідь Валерій. Волонтер Олександр Вороний: це пам'ятник живим 

патріотам України / Валерій Лебідь // З перших уст. - 2016. - 1 вересня. - С. 

2: фот. 

Перший на Кіровоградщині монумент Патріотам України відкрито в центрі 

Компаніївки. Монумент увічнив Героя Небесної Сотні з Бобринецького району 

Віктора Чміленка, збірні образи волонтерки та воїна АТО. Ідея створення 

пам'ятника належить волонтеру Олександру Вороному 

283.  Лебідь Валерій. Відрядження на війну / Валерій Лебідь // З перших 

уст. - 2015. - 9 квітня. - С. 7: фото 

Про поїздку кіровоградських волонтерів на Схід України в зону АТО. 

284. Леус Ігор. І дітвора, й пенсіонери підтримують фронт / Ігор Леус // 

Честь хлібороба. - 2015. - 28 лютого. - С. 2: фото 

Розповідь про допомогу школярів, вихованців дитсадка і пенсіонерки К.Школяр 

села Свердлове військовим у зоні АТО. 

285. Лисниченко Павел. Годовщине войны посвящается / Павел Лисниченко 

// Первая городская газета. - 2015. - 19 февраля. - С. 4 

Про чотири військові формування: 17-й батальйон територіальної оборони; 34-й 

батальйон територіальної оборони Кіровоградської області "Батьківщина"; 42-й 

батальйон територіальної оборони; 3-й окремий полк спеціального призначення; і 

волонтерські організації області: "Кіровоградський Євромайдан", громадська 

організація; Патріот Кіровоградщини, громадська організація; Українська варта, 

всеукраїнська громадська організація; Серця матерів, громадська організація та 

діяльність волонтера Тітова Олексія  

286. Лікар-волонтер, лікар-патріот // Вільне слово. - 2015. - 15 липня. - С. 6 

Про діяльність лікаря-волонтера з м.Олександрія Дьячук С.  

287. Лінніков А. Моя хата скраю? Танки заходять в село з околиці! / А. 

Лінніков // Честь хлібороба. - 2015. - 23 червня. - С. 1: фото 

Волонтер Бобринецького району про потреби бійців на передовій в зоні АТО на 

Сході України. 

288. Лінніков А. Народ - для воїнів / А. Лінніков // Честь хлібороба. - 2016. - 

2 квітня. - С. 2 

Розповідь про волонтерську допомогу бобринчан для воїнів АТО. 

289. Лінніков А. Порадуймо земляків увагою і теплом сердець! / А. Лінніков 

// Честь хлібороба. - 2015. - 19 грудня. - С. 3: фото 

Розповідь про волонтерську допомогу бобринчан для воїнів АТО. 
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290. Лінніков А. Як радіє душа, коли їдеш на передову з переповненим 

автобусом! / А. Лінніков // Честь хлібороба. - 2015. - 11 серпня. - С. 3 

Волонтер про допомогу від бобринчан і кіровоградців бійцям на передову в зону 

АТО. 

291. Лісниченко Ю. Усе - для фронту, усе - для перемоги! / Ю. Лісниченко // 

Вечірня газета. - 2014. - 5 грудня. - С. 1,3 

292. Лотфуліна О. Грошова допомога волонтерам / О. Лотфуліна // Вісті 

Світловодщини. - 2015. - 18 грудня. - С. 2: Фото 

Про можливість виплати грошової допомоги волонтерам. 

293. Луценко Н. День волонтера в Олександрії: з нагородами та 

позитивними емоціями: Вшанували / Н. Луценко // Сільський вісник. - 2015. 

- 12 грудня. - С. 1: фото 

Про спеціальний фестиваль "Волонтерство: дорога, з якої неможливо зійти", 

який відбувся в Олександрійському районному будинку культури.  

294. Луценко Н. Дружина Почесного олександрійця присвятила себе 

волонтерству: Наші жінки - наша гордість / Н. Луценко // Сільський вісник. 

- 2015. - 8 серпня. - С. 3: фото 

Про В.Поставенську, яка є волонтером та активісткою громадської організації 

"Союз солдатських матерів і жінок військовослужбовців". 

295. Луценко Н. Олександрійські механіки-добровольці отримали нагороди: 

Заслужені відзнаки / Н. Луценко // Сільський вісник. - 2016. - 13 лютого. - С. 

2: фото 

Про нагородження механіків-добровольців, які безоплатно ремонтували та 

відновлювали техніку для потреб військових в зоні АТО. 

296. Луценко Н. Олександрійцям презентують фотовиставку "Життя на 

війні" / Н. Луценко // Сільський вісник. - 2015. - 22 серпня. - С. 2 

З 20 по 23 серпня 2015 року активісти Координаційного центру волонтерів 

м.Олександрії презентують тематичну фотовиставку "Життя на війні". 

297. Луценко Н. Рух безкорисливої допомоги набирає обертів..: Один день з 

життя волонтерів / Н. Луценко // Сільський вісник. - 2014. - 13 грудня. - С. 

1,3: фото 

Про волонтерів Олександрійщини. 

298. Любарський Роман. На кому тримається Україна / Роман Любарський // 

Народне слово. - 2016. - 11 лютого. -  С. 6: фото 

Розповідь про Остащука Віктора волонтера, голову Кіровоградської 

обласної організації Української Спілки ветеранів Афганістану, Гогу 

Володимира волонтера, голову Онуфріївської районної спілки воїнів-

інтернаціоналістів "Саланг"; Гронту Миколу волонтера, голову районної 

Долинської організації УСВА воїнів – інтернаціоналістів; 
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Кондрескула Валентина Миколайовича волонтера, голову Олександрійської 

районної спілки ветеранів війни; Звєрєвщикова Євгена волонтера, голову 

Олександрійської міської громадської організації воїнів - інтернаціоналістів 

" Солдати в Афгані"; Мусулегу Олександра народного Героя України, 

захисника Донецького аеропорту, причетних до волонтерського руху, та 

про те, чим доводиться займатись волонтерам, окрім збирання та 

доставки допомоги бійцям АТО. 

299. Любарський Роман. Невтомні "Серця матерів Кіровоградщини" / Роман 

Любарський // Народне слово. - 2016. - 18 лютого. - С. 4: фото 

 Детальна розповідь про створення організації, мету та цілі, адресну допомогу 

бійцям АТО та залучення до спілки "Серця матерів Кіровоградщини" волонтерів з 

різних міст України. Публікацію доповнюють спільне фото волонтерів та 

реквізити. 

300. Лысенко Андрей. От "благодарных" соотечественников / Андрей 

Лысенко // Украина-Центр. - 2015. - 19 ноября. - С. 4: фот. 

Об акте вандализма против вернувшегося из зоны АТО кировоградца Дмитрия 

Кутузова (под окном квартиры какой-то мерзавец написал "Убийца") и о помощи 

волонтеров, благодаря которым вместо мерзкого слова появилось слово 

"ГЕРОЙ". 

301. Лысенко Андрей. "Помощь ребятам в АТО - это мой долг перед ними" / 

Андрей Лысенко // Украина-Центр. - 2015. - 26 ноября. - С. 7: фот. кол. 

О волонтёре Владимире Бурко из Новопавловки Кировоградского района. Потеряв 

в АТО сына, регулярно возит туда продукты, лекарства и выступает с 

концертами на востоке. Теперь для него это - образ жизни. 

302. Макей Людмила. Наталья Салимова: Сын спрашивает у 

одноклассников: "А твой папа разбирается в маркировках бронежилетов и 

кевларовых касок, как моя мама?" / Людмила Макей // Первая городская 

газета. - 2016. - 25 февраля. - С. 5 

Рассказ участника "Мобильной волонтерской группы" Н.Салимовой о работе 

центра реабилитации и помощи пострадавшим вследствие военных действий на 

востоке. 

303. Малишенко В. Волонтери - збереженню України / В. Малишенко // 

Гайворонські вісті. - 2014. - 29 листопада. - С. 3 

Про діяльність волонтерської групи Ю. Багріна по забезпеченню потреб воїнів-

земляків в зоні АТО. 

304. Малишенко В. Четвертий гуманітарний рейд / В. Малишенко // 

Гайворонські вісті. - 2015. - 1 січня. - С. 6 

Про гуманітарну допомогу волонтерів смт Завалля 25-й аеромобільній бригаді в 

зоні АТО. 
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305.  Маловищани підтримують військових, хто як може // Нова газета. - 

2015. - 23 липня. - С. 2 

Волонтери з Малої Виски підтримують військових в зоні АТО. 

306. Маловищани вкотре підтримали воїнів-земляків // Маловисківські 

вісті. - 2017. - 15 лютого. - С. 1 

Чергову партію продуктів харчування, теплих речей, медикаментів, пального та 

предметів гігієни доправили на Схід України нашим військовим волонтери 

Маловисківщини. 

307. Маринець Наталка. Жителька обласного центру на врученні 

волонтерської премії вкотре закликала звільнити брата з полону бойовиків / 

Наталка Маринець // Кіровоградська правда. - 2016. - 6 грудня. - С. 2 

Кіровоградка Людмила Глондар на врученні волонтерської премії "Євромайдан 

SOS" у столиці вкотре закликала владу відокремити процес звільнення від 

політики та повернути її брата Сергія та інших військових, які нині перебувають 

у полоні бойовиків, додому до Нового року. 

308. Маршрут - передова. Точка відправлення - Новоукраїнщина // 

Новоукраїнські новини. - 2014. - 27 грудня. - С. 3 

Громада району, керівники районних та сільських рад передали новорічні пакунки 

волонтерам. Активісти власноруч передадуть їх військовослужбовцям, які 

перебувають у зоні проведення антитерористичної операції. 

309. Масліков Л. Автомобіль для бійців АТО / Л. Масліков // Гайворонські 

вісті. - 2015. - 10 січня. - С. 1 

Про відправку в зону АТО відремонтованого автомобіля з воїнами-земляками та 

волонтерською допомогою від небайдужих Гайворонців. 

310. Масліков Л. Всім серцем люблять Україну / Л. Масліков // 

Гайворонські вісті . - 2015. - 11 липня. - С. 2 

Про волонтерську діяльність Л. А. Коцаренко з Гайворона на підтримку наших 

військових - захисників Вітчизни. 

311. Масліков Л. Нагороди від патріарха Філарета волонтерам / Л. Масліков 

// Народне слово. - 2015. - 2 квітня. - С. 6: фото 

В обласному краєзнавчому музеї владика Марк вручив нагороди кіровоградським 

волонтерам 

312. Масліков Л. Підприємець, менеджер, волонтер / Л. Масліков // 

Гайворонські вісті. - 2016. - 20 серпня. - С. 4 

Про роботу "ФОП Кондратюк М. В." та її очільника М. В. Кондратюка. 

313. Маштаков С. Волонтер - це звучить гордо / С. Маштаков  // Народне 

слово. - 2013. - 22 листопада. - С. 1 

Стаття про перший зліт молодих волонтерів Кіровоградщини в обласному 

центрі дитячої та юнацької творчості. 
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314. Медаллю "За гідність та патріотизм" нагороджено волонтера Ірину 

Бєлоконенко // Світловодськ вечірній. - 2016. - 4 лютого. - С. 2: Фото 

Медаллю "За гідність та патріотизм" нагороджено волонтера Ірину 

Бєлоконенко. 

315. Медаль "За гідність та патріотизм" // Колос. - 2016. - 11 лютого. - С. 2 : 

фот. 

Про нагородження медаллю "За гідність та патріотизм" жителя 

Новоархангельського району Цвеня Сергія Леонідовича, члена волонтерської 

організації району, за активну громадську позицію, який допомагає 

правоохоронцям і військовим, що несуть службу у зоні проведення АТО  

316. "Ми просто допомагаємо воїнам, адже вони захищають усіх нас..." / 

Катерина Юфимчук // Новоукраїнські новини. - 2015. - 21 березня. - С. 3: 

Фото 

В районній дитячій бібліотеці відбулася зустріч учнів загальноосвітньої школи 

№1 з волонтером М.Нікуліним 

317. Міліціонери допомогли зібрати в школу переселенця // Городской 

курьер. - 2015. - 13 августа. - С. 3 

318. Міський голова С.Цапюк вручив нагороди олександрійським 

волонтерам // Вільне слово. - 2016. - 25 травня. - С. 2 

319.   Міхайлова Л. І словом, і ділом... / Л. Міхайлова // Долинські новини. - 

2015. - 22 січня. - С. 1 

Про чергову допомогу волонтерів нашого району бійцям АТО. 

320. Міхайлова Л. Прифронтова зона / Л. Міхайлова // Долинські новини. - 

2015. - 22 липня. - С. 2 

Волонтери Долинщини на прохання наших бійців відвезлии в зону 

антитерористичної операції чергову гуманітарну допомогу. 

321. Міхайлова, Л. Я пишаюся тобою [Текст] / Л. Міхайлова // Долинські 

новини. - 2015. - 28 жовтня. - С. 2  

Розповідь про О.Зубкову, яка допомагає нашим землякам-солдатам, які беруть 

участь в антитерористичній операції на сході України. 

322. Москаленко Л. На війні вихідних не буває! / Л. Москаленко // 

Світловодськ вечірній. - 2016. - 19 травня. - С. 2: Фото 

Про чергову гуманітарну допомогу бійцям АТО. 

323. Нагорода волонтеру // Слово і час. - 2016. - 6 лютого. - С. 1: фото 

Про діяльність волонтера з Ульяновського району Чалапчія Олександра 

Олександровича (учасник АТО).  
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324. Нагороду отримав волонтер з Олександрівки // Вперед. - 2016. - 27 

січня. - С. 1: фото 

22 січня, у День Соборності України, кіровоградських волонтерів відзначили 

нагородами від Всеукраїнського об’єднання громадян "Країна" за неоціненну 

допомогу військовим та поліцейським. Серед них й волонтер з Олександрівки 

Олександр Іващенко. Йому вручено медаль "За гідність і патріотизм". 

325. Нагороджено найкращих олександрійських волонтерів // Вільне слово. 

- 2013. - 5 грудня. - С. 2 

326. Назарець Ю. Допомога і підтримка перш за все / Ю. Назарець // Вільне 

слово. - 2014. - 3 грудня. - С. 4 

Олександрійські волонтери про настрої, умови та реалії життя солдат в зоні 

АТО. 

327. На Компаніївщині зібрали допомогу жителям обстріляної Авдіївки // 

Степовий край. - 2017. - 11 лютого. - С. 1: фото 

328. На передовій повинні відчувати підтримку : Фермери Бобринецького і 

Компаніївського районів передали для спецпризначенців два 

позашляховики // Честь хлібороба. - 2015. - 16 червня. - С. 1: фото 

329.  Нам нужна помощь каждого // Ланруж. - 2014. - № 11. - С. 8: фото.кол. 

Коротке повідомлення про Олексія Тітова, волонтера, мета якого - допомогти 

учасникам антитерористичної операції грішми, необхідною амуніцією, товарами 

тощо. Подано реквізити для допомоги  

330. Наш земляк - народний герой // Слово і час. - 2016. - 13 лютого. - С. 1: 

фото  

Про діяльність волонтера з Ульяновського району Чалапчія Олександра 

Олександровича (учасник АТО)  

331. Наша справа єдина - щоб вільна була наша країна. Разом переможемо! 

// Світловодськ вечірній. - 2015. - 31 грудня. - С. 3: Фото 

Про результати поїздки світловодських волонтерів в зону АТО. 

332. Невтомна бджілка волонтерського руху // Вільне слово. - 2015. - 5 

серпня. - С. 12 

Про діяльність волонтера Небесної Світлани. 

333. Незбжицький В. Вдячний волонтерам / В. Незбжицький // Гайворонські 

вісті. - 2014. - 27 вересня. - С. 1,2 

Про військову службу у зоні АТО уродженця с. Солгутове Р. Дяченка та його 

вдячність за волонтерську підтримку гайворонців. 

334. Незбжицький В. Допомога військовій частині / В. Незбжицький // 

Гайворонські вісті. - 2015. - 28 лютого. -  С. 1 

Про відправку допомоги, зібраної волонтерами Гайворонського району 57-й 

окремій механізованій бригаді та 17-у, 34-у і 42-у батальйонам територіальної 

оборони в зоні АТО. 
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335. Незбжицький В. Тепло сердець дарують іншим / В. Незбжицький // 

Гайворонські вісті. - 2015. - 7 березня. - С. 1, 4 

Про сім'ю Стародубів та їхню волонтерську діяльність 

336. Новгородка - Авдіївці // Новгородківські вісті. - 2017. - 17 лютого. - С.  

337. Новгородківщина зі своєю армією // Новгородківські вісті. - 2015. - 10 

квітня. - С. 2: фото 

Про підтримку мешканцями Новгородківського району військовослужбовців, які 

виконують завдання у зоні проведення АТО. 

338. Обігріймо наших бійців... // Новоукраїнські новини. - 2014. - 24 жовтня. 

- С. 1 

Відбулося чергове засідання оновленої координаційної ради з питань допомоги 

мобілізованим землякам, на якому розглянули питання щодо забезпечення 

військових теплим одягом та засобами для обігріву їх у польових умовах.  

339.  Озвучують проблеми армійців... // Новоукраїнські новини. - 2015. - 16 

травня. - С. 4 

На черговому засіданні координаційної ради обговорили питання щодо 

забезпечення бійців АТО військовим обмундируванням. 

340. Олександр Чалапчій: Коли почалася військова агресія з боку Росії, я не 

міг сидіти вдома // З перших уст. - 2016. - 24 березня. - С. 1: фот. кол. 

Указом Президена України від 21 березня орденом "За мужність" ІІІ ступеня 

нагороджено Олександра Чалапчія, який у вересні 2014 року підірвався на міні в 

зоні АТО на Луганщині та втратив обидві ноги. Після реабілітації відкрив 

приватне підприємство з виробництва паливних брикетів і нині бере активну 

участь у волонтерськочу русі. 

341. Олександрійський волонтер розповів про доправку допомоги на 

передову // Вільне слово. - 2015. - 22 липня. - С. 6 

Розповідь про активного місцевого волонтера Стадніченка В.  

342.  Олександрійські волонтери відремонтували бойовий "Зіл" та взялись 

за "Урал" // Городской курьер. - 2015. - 15 января. - С. 2 

343. Олександрійські волонтери подарували військовим машину // 

Городской курьер. - 2015. - 16 июля. - С. 3 

344.  Олександрійські волонтери придбали для армії 13 комплектів рацій // 

Вільне слово. - 2014. - 12 листопада. - С. 2 

 345.  Олександрійські волонтери просять допомоги у ремонті "швидкої" та 

вантажівки з АТО // Городской курьер. - 2015. - 26 февраля. - С. 2 
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346. Олександрійці доставили гуманітарну допомогу чотирьом 

батальйонам: Усе для фронту, усе для перемоги // Сільський вісник. - 2015. - 

22 серпня. - С. 3 

Волонтери Центрального ринку міста Олександрія, члени громадського 

формування "Славутич" С.Небесна та М.Козиренко доправили допомогу в зону 

проведення антитерористичної операції. 

347. Пам'ятаємо тих, хто воював та загинув за єдину Україну [Текст] // 

Честь хлібороба. - 2017. - 13 червня. - С. 1  

Волонтери Кіровоградщини. 

348. Патріарх Філарет нагородив олександрійських волонтерів // Городской 

курьер. - 2015. - 25 июня. - С. 2 

В Кіровоградській єпархії з Архіпастирським візитом перебував Святійший 

патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет. 

349. Передача захисникам // Трудівник Устинівщини. - 2015. - 22 жовтня. - 

С. 2: фото 

Інформація про дитячі акції в Устинівському районі до Дня захисника України 

350. Перемогу здобудемо, лише об'єднавши зусилля! // Трудова слава. - 

2014. - 29 листопада. - С. 2 

Про допомогу військовослужбовцям від  волонтерської організації "Допоможемо 

воїнам Петрівщини" у зоні АТО. 

351.  Петренко Н. Знати своїх героїв / Н. Петренко // Гайворонські вісті. - 

2015. - 28 листопада. - С. 2 

Про зустріч, яка відбулася з бійцями АТО та волонтерами у Гайворонській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1. 

352. Пирля Зінаїда. Вшанувала Олексіївка / Зінаїда Пирля // Честь 

хлібороба. - 2015. - 12 травня. - С. 1: фото 

Фоторепортаж про відзначення Дня Перемоги у селі Олексіївка Бобринецького 

району і про допомогу місцевих волонтерів бійцям у зоні АТО. 

353.  Пирля Зінаїда. Зв’язок цей нерозривний: армія і волонтери / Зінаїда 

Пирля // Честь хлібороба. - 2016. - 15 жовтня. - С. 1: фото 

Розповідь про бобринецького фермера М.Панасюка, який допомагає бійцям АТО і, 

насамперед, своєму земляку Ф. Рожку. 

354.  Пирля Зінаїда. Новорічні подарунки для воїнів / Зінаїда Пирля // Честь 

хлібороба. - 2017. - 1 січня. - С. 2: фото 

Бобринецькі волонтери відремонтували для воїнів АТО кілька причепів до "Урала" 

та для перевезення пального. У передноворічні свята війскові отримали від 

бобринчан ще кілька подарунків. 

 

 

46 

 



355. Підлубний В. Волонтерам ніколи відпочивати, адже війна триває 

[Текст] / В. Підлубний // Новомиргородщина. - 2016. - 19 березня. - С. 4  

Представники громадської організації "Волонтерський рух Новомиргородщини" 

відвезли продукти харчування в зону АТО. 

356.  Підприємець робить буржуйки для військових // Городской курьер. - 

2014. - 18 декабря. - С. 3 

Підприємець Білоусов Олександр привіз до Координаційного центру волонтерів 5 

буржуйок. 

 357. Підтримка для військових // Долинські новини. - 2016. - 30 липня. - С. 

2 

 Фермери Долинського району для бійців підшефної військової частини надали 

допомогу у вигляді машини УАЗ. 

358.  Підтримка громади // Народне слово. - 2015. - 29 січня. - С. 4 

Про те, як збирали та доправили допомогу землякам новгородківські волонтери і 

благодійники. 

 359.  Підтримка не припиняється // Долинські новини. - 2014. - 6 листопада. 

- С. 1 

Про допомогу сільгоспвиробників нашого району військовослужбовцям в зону АТО. 

360. Плєшкова Ольга. Сонце в долонях, світло в душах...: Волонтерство: 

Україна - понад усе / Ольга Плєшкова // Знам'янські вісті. - 2015. - 9 грудня. 

- С. 1, 2: фото 

Матеріал про волонтерську діяльність на Знам’янщині і відзначення 

Міжнародного дня волонтера. 

361. Плєшкова Ольга. Знам’янські аптекарі - воїнам-землякам / Ольга 

Плєшкова // Знам'янські вісті. - 2015. - 19 грудня. - С. 1: фото 

Про допомогу ліками воїнам-землякам в зоні АТО завдяки клопотанням 

координатора знам’янського волонтерського центру і ГО "Знам’янський 

"Майдан" Н. Тишкевич. 

362. Погрібний Сергій. Місцеві господині - захисникам Вітчизни / Сергій 

Погрібний // Зорі над Синюхою. - 2014. - 6 грудня. - С. 1 

Про волонтерів із с. Березова Балка, які заготовляють для воїнів АТО квашену 

капусту та про жительку с. Владиславка Т. Гайденко, яка випікає домашнє печиво 

нашим захисникам. 

363. Подяка патріотам і героям // Народне слово. - 2016. - 13 жовтня. - С. 1: 

фото.кол. 

УПЦ Київського патріархату у День захисника України та свята Покрови 

Пресвятої Богородиці нагородила за прояв активної громадянської позиції, 

героїзм та самопожертву як військових, так і волонтерів, що допомагають ЗСУ, 

Нацгвардії та добровольчим батальйонам. 
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364. Попова Т. Волорнтерство - це поклик душі / Т. Попова // Знам'янські 

вісті. - 2016. - 9 січня. - С. 4: фото 

Про волонтерську діяльність загону "Милосердя" на базі Знам’янської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 7. 

365. Попович Любов. Волонтер: Є люди, які допомагають не заради піару, а 

щиро, залишаючись непомітними / Любов Попович // Кіровоградська 

правда. - 2017. - 7 липня. - С. 4: фото 

Про волонтерів Кіровоградщини Згаму Олександра, Бурко Володимира 

(волонтера, батька загиблого героя Євгена Бурка) з елементами інтерв'ю. 

366. Попович Любов. Героя "КП" відзначили архієрейською грамотою / 

Любов Попович // Кіровоградська правда. - 2017. - 31 січня. - С. 2: фото 

Про кіровоградського волонтеар Бурко Володимира (батька загиблого героя 

Євгена Бурка) поета, композитора і виконавця патріотично-військових пісень, 

Героя "КП", священнослужителі нагородили Архієрейською грамотою. 

367. Попович Любов. Майстриня із золотими руками і серцем патріотки 

підтримує дух наших вояків на сході віршами / Любов Попович // 

Кіровоградська правда. - 2016. - 12 лютого. - С. 3: портр. 

Провівши чоловіка і сина захищати Україну, Галина Багателі всіляко підтримує 

наших бійців. 

368.  Потрібна допомога! // Вісті Світловодщини. - 2015. - 16 січня. - С. 5: 

Фото 

Волонтери Світловодщини звертаються із закликом про допомогу військовим. 

369.  Потрібна допомога // Народне слово. - 2014. - № 51 (20 листопада). - С. 

14: фото 

Оголошення про цілодобовий пункт приймання допомоги бійцям АТО на площі 

Б.Хмельницького, контактний телефон: (095) 886 74 44 

370. Потяг єднання - у Кропивницькому // Народне слово. - 2017. - 16 

березня. - С. 1 

Вже вп'яте з квітня 2016 року курсує Україною волонтерський потяг Єднання 

України "Труханівська Січ". Пасажири потягу - митці, волонтери, учасники 

бойових дій, студенти та громадські активісти з різних куточків України 

проводять акції задля єднання різних регіонів країни. 

371. Почесні відзнаки міськради // Честь хлібороба. - 2017. - 9 вересня. - С. 

1 

Нагороди та почесні звання волонтерів м. Бобринець. 

372.  Привітали захисників з Великоднем... // Маловисківські вісті. - 2017. - 

19 квітня. - С. 2: фото 

Чергову акцію на підтримку воїнів-захисників, що беруть участь в АТО на сході, 

організували волонтери при підтримці небайдужих маловищан. 
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373.  Приходько Л. Патріотизм і щедрість українців - невичерпний / Л. 

Приходько // ВІльне слово. - 2014. - 9 липня. - С. 1,3 

Олександрійці єдині в області раз на десять днів самостійно доправляють 

вантажі з гуманітарною допомогою на схід України. 

374. Про військове спорядження, довідки з військомату та надання 

допомоги... // Новоукраїнські новини. - 2015. - 28 березня. - С. 2 

Відбулося чергове засідання координаційної ради з питань допомоги армії, на 

якому розглянуто питання придбання військової форми та бронежилетів великих 

розмірів, оновлення військового обмундирування бійцям-землякам, надання 

військкоматом підтверджуючих довідок щодо перебування мобілізованих земляків 

на службі у Збройних Силах України. 

375.  Продукти в зону АТО // Степовий край. - 2016. - 10 грудня. - С. 2 : фото 

Високо оцінюють учасники АТО роль і значення компаніївських волонтерів, 

діяльність яких координує міжрайонна благодійна організація "Перемога". 

376.  Пустовіт О. Відчуваємо турботу земляків / О. Пустовіт // Гайворонські 

вісті. - 2015. - 24 січня. - С. 1 

Про вдячність воїнів-земляків у зоні АТО за допомогу Заваллівським волонтерам. 

377. 5 грудня - Міжнародний день волонтера // Вісті Світловодщини. - 2016. 

- 2 грудня. - С. 1 

Привітання волонтерів зі святом. 

378. Разом - до перемоги // Новоукраїнські новини. - 2015. - 15 серпня. - С. 

4: Фото; Новоукраїнські новини. - 2015. - 22 серпня. - С. 4: Фото 

Волонтери та громада району підримують воїнів-земляків, які знаходяться у зоні 

АТО та передають їм адресну допомогу. 

379. "Разом ми таки переможемо..." // Новоукраїнські новини. - 2015. - 27 

червня. - С. 4 

Підпиємець з села Козакової Балки С.Ніколенко передав військовим автомобіль 

"Нива". 

380. Рідні бійця вдячні за турботу // Новоукраїнські новини. - 2014. - 13 

грудня. - С. 4: Фото 

Розповідь про воїна-земляка, учасника бойових дій у зоні АТО В.О.Горбенка. 

381. Роблять багато, але не афішують // Вільне слово. - 2015. - 29 липня. - С. 

6 

Розповідь про волонтерів Мариненко Г. та  Небесну С. та їх роботу. 

382. Рябовол А. Волонтер за покликом душі / А. Рябовол // Трудівник 

Устинівщини. - 2015. - С. 1: фото 

Розповідь про волонтерку Н.Стьожку, яка відкрила в Устинівці майстерню з 

пошиву та ремонту одягу. Отримані кошти від ремонту одягу майстриня 

перераховує на потреби української армії. 
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383.  Рябовол А. 9 травня на передовій / А. Рябовол // Трудівник 

Устинівщини. - 2015. - 21 травня. - С. 1: фото 

Про передачу бійцям під Маріуполем святкових гостинців від устинівців. 

384.  Рябовол Анна. За 100 м до окупантів / Анна Рябовол // Трудівник 

Устинівщини. - 2015. - 28 лютого. - С. 1: фото 

Про поїздку волонтерів із Устинівщини до місця дислокації штабу 34-го 

батальйону територіальної оборони на кордоні з Кримом. 

385.  Рябовол Анна. На підтримку земляків-військовослужбовців / Анна 

Рябовол // Трудівник Устинівщини. - 2016. - 24 березня. - С. 1 

Голова райдержадміністрації висловила вдячність організаторам доброчинного 

ярмарку , на якому збиралися кошти для бійців АТО. 

386. Рябовол Анна. Різдвяні подарунки для воїнів / Анна Рябовол // 

Трудівник Устинівщини. - 2016. - 16 січня. - С. 1 

Допомога бійцям АТО від волонтерів Устинівського району. 

387. Савченко З. Звітують волонтери / З. Савченко // Честь хлібороба. - 2016. 

- 21 травня. - С. 3: фото 

Про благодійників, жителів Бобринецького району, завдяки яким було сформовано 

черговий вантаж для поїздки в АТО. 

388. Савченко З. Збираємо кошти на рації та просимо прапорів / З. Савченко 

// Честь хлібороба. - 2016. - 16 січня. - С. 3: фото 

Розповідь про допомогу жителів Бобринецького району бійцям АТО. 

389.  Савченко З. Земляки чекають нас завжди / З. Савченко // Честь 

хлібороба. - 2016. - 19 березня. - С. 2 

Розповідь про допомогу жителів Бобринецького району бійцям АТО. 

390.   Савченко З. 23-я поїздка в АТО / З. Савченко // Честь хлібороба. - 

2015. - 29 серпня. - С. 2: фото 

Волонтер про поїздки до зони АТО з вантажем допомоги бійцям. 

391.  Савченко З. Не забуваємо про хлопців в окопах / З. Савченко // Честь 

хлібороба. - 2016. - 13 вересня. - С. 2: фото 

Волонтер з Бобринеччини розповідає про свою волонтерську діяльність та як 

жителі району допомагають бійцям АТО. 

392. Савченко З. Справи волонтерські / З. Савченко // Честь хлібороба. - 

2015. - 10 жовтня. - С. 3: фото 

Волонтерська робота Бобринецького району. 

393. Савченко З. Степівчани - для захисників / З. Савченко // Честь 

хлібороба. - 2015. - 12 травня. - С. 2: фото 

Інформація про волонтерську допомогу бійцям в зону АТО від жителів 

Бобринецького району. 
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394. Санітарний автомобіль для бійців - земляків: Усе для фронту, усе для 

перемоги // Сільський вісник. - 2015. - 30 травня. - С. 1: фото 

А.Коломійцев, Голова Олександрійської РДА, О.Волянський,Голова 

Попельнастівської сільської ради, В. Гарагуля, Головний лікар Олександрійської 

ЦРЛ урочисто передали санітарний автомобіль "УАЗ" кіровоградським бійцям 3-

го окремого полку спецпризначення. 

395. Сас Валентина. Вдячний землякам [Текст] / Валентина Сас // Трудівник 

Устинівщини. - 2015. - 20 січня. - С. 1: фото  

Павло Гавриленко, який служить в зоні антитерористичної операції в батальйоні 

"Січ" вдячний патрульній службі міліції особливого призначення, волонтерському 

руху Устинівського району та його небайдужим жителям за допомогу з 

відновлення польової кухні, яку було розбито. 

396. Сас В. Устинівці подарували військовим КамАЗ / В. Сас // Трудівник 

Устинівщини. - 2015. - 4 квітня. - С. 1: фото 

Інформація про збір коштів від керівників агроформувань, селищної, сільських рад 

та жителів Устинівщини для придбання нового КамАЗу для потреб військових у 

зоні АТО. 

397. Сафонова І. За кадром фронтових зведень / І. Сафонова // Долинські 

новини. - 2014. - 1 листопада. - С. 1 

Розповідь про С. Москальова. 

398. Сафонова І. Знову на передову / І. Сафонова // Долинські новини. - 

2014. - 4 грудня. - С. 1 

25 листопада 2014 року волонтерами Долинського району відправлено бійцям в 

зону АТО гуманітарний вантаж. 

399. Світловодські волонтери повернулися з передової // Вісті 

Світловодщини. - 2016. - 22 квітня. - С. 5: Фото 

Світловодські волонтери відвідали бійців АТО. 

400. Святкова зустріч у робочому форматі // Народне слово. - 2015. - 12 

березня. - С. 1: фото 

У переддень жіночого свята С.Кузьменко привітав волонтерок області і 

подарував кожній бібліотечку книжок "Кіровоградщина - у дзеркалі часу". 

401.  Святкуючи Новий рік, не забудьте привітати солдатів! // Світловодськ 

вечірній. - 2016. - 15 грудня. - С. 11: Фото 

Світловодські волонтери планують чергову поїздку в зону АТО на 23 грудня. 

402. Семененко Вікторія. А далі куди? Як жити з дитиною на руках, без 

родичів і даху над головою? / Вікторія Семененко // Кіровоградська правда. 

- 2014. - 9 вересня. - С. 4: фото 

Про волонтерку із Кіровограда Анастасію Логвиненко, яка разом з іншими мамам 

допомагає дитячому будинку сімейного типу "Мій дім" та обласному соціальному 

центру матері і дитини. 

 

51 



403. Семененко Вікторія. Батько загиблого солдата: Молимо бога за 

хлопців, що в цей час на війні, які стійко тримають кожен клаптик землі / 

Вікторія Семененко // Кіровоградська правда. - 2015. - 6 листопада. - С. 9: 

фото 

Бурко Володимир, батько загиблого героя, став волонтером і допомагає воїнам 

АТО. Крім того, у нього з'явився поетичний дар, він пише вірші, один з віршів 

вміщений наприкінці публікації. 

404. Семененко Вікторія. Волонтер: Пригнали мені в гараж машину. Ми 

затерли її, обліпили, пофарбували і - в зону АТО / Вікторія Семененко // 

Кіровоградська правда. - 2015. - 30 квітня. - С. 4: фото 

За станом здоров'я Дмитро Розумний не може брати участь у бойових операціях, 

але він на волонтерських засадах робить все, аби допомагати бійцям АТО з 

ремонтом техніки 

405. Семененко Вікторія. Волонтери влаштували герою публікації "КП" 

весілля: повернувшись зі Сходу у коротку відпустку боєць 34-го батальйону 

освідчився / Вікторія Семененко // Кіровоградська правда. - 2015. - 14 

липня. - С. 3: фото 

Розповідається, як волонтери з Аджамки допомогли швидко у стислі терміни 

організувати для бійця АТО та його нареченої справжнє весілля. 

406. Семененко Вікторія. Волонтери: Потрібно робити добро людям, як 

можеш, скільки можеш / Вікторія Семененко // Первая городская газета. - 

2017. - 21 сентября. - С 5 

В статті розповідається про двох жінок-волонтерів Небесну Наталію, 

депутата Аджамської сільскої ради, та Луць Ірину, представника міжнародної 

благодійної групи “Подаруй посмішку”. 

407. Семененко Вікторія. Депутату вручили медаль за волонтерство: 

Новини коротко / Вікторія Семененко // Кіровоградська правда. - 2015. - 29 

грудня. - С. 2 

Про діяльність волонтера Іваніної Наталії (депутата Аджамської сільської 

ради).  

408. Семененко Вікторія. Історії, які надихають / Вікторія Семененко // 

Первая городская газета. - 2017. - 13 июля. - С. 5: фот. 

Про жителів Кропивницького Жолобову Інну (директора Кіровоградського 

обласного соціального центру матері та дитини), Шестакову Віру (журналіста 

каналу "Кіровоград"), Рисленко Катерину, які діляться добром. 

409. Семененко Вікторія. "Лебідонька" з Первозванівки: У тилу робимо все, 

що в наших силах: Як сільські жінки допомагають нашим воякам / Вікторія 

Семененко // Кіровоградська правда. - 2015. - 5 червня. - С. 9: фото 

Розлога публікація про жіночий клуб "Лебідонька", який спрямував свою 

діяльність на проведення різних акцій та заходів на підтримку воїнів АТО, у т.ч. 

виготовлення оберегів, відвідання поранених із пісенним гостинцем та 

кулінарними виробами. 
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410. Семененко Вікторія. Сільського голову нагородили медаллю за 

волонтерство / Вікторія Семененко // Кіровоградська правда. - 2015. - 8 

грудня. - С. 2: фото 

Т.Зайченко нагороджено медаллю за волонтерство та допомогу бійцям АТО. 

411.  Семененко Вікторія. Табличку про збір допомоги на АТО я поставила 

прямо на своєму робочому місці / Вікторія Семененко // Кіровоградська 

правда. - 2016. - 19 лютого. - С. 4: фото 

Тетяна Сила розповідає про людей, яких зустрічає, здійснюючи свою 

волонтерську роботу. 

412.  Семененко Вікторія. Хлопці у нас сильні, дужі. Вони за нас, а ми за 

них. Ми - як один батальйон, тиловий: Наталія покинула Італію, щоб стати 

волонтером і допомагати нашим солдатам / Вікторія Семененко // 

Кіровоградська правда. - 2015. - 6 березня. - С. 9: фото 

Стаття-персоналія з елементами інтерв'ю про волонтера Наталію Небесну з 

Аджамки. 

413.  Сідорова Олена. Волонтери Кіровоградщини передали бійцям 

унікальну автолазню / Олена Сідорова // Кіровоградська правда. - 2016. - 2 

лютого. - С. 2: фото 

Підприємці з трьох районів області змайстрували для бійців АТО сучасну 

пересувну лазню. 

414.  Сідорова Олена. Волонтери подарували артилеристам автомобіль: 

Новини коротко / Олена Сідорова // Кіровоградська правда. - 2015. - 24 

листопада. - С. 2: фото 

Волонтери з м. Олександрія передали 57-й окремій мотопіхотній бригаді  

автомобіль. 

415. Сідорова Олена. Два села Гайворонського району допомогли землякам 

в АТО / Олена Сідорова // Кіровоградська правда. - 2014. - 5 грудня. - С. 2 

Коротке повідомення про те, що жителі сіл Бугове і Казавчин відправили 

землякам - військовослужбовцям у зону антитерористичної операції 700 

кілограмів допомоги. 

416. Сідорова Олена. Дідусь із Кіровограда розчулив листом до атовця всю 

Україну / Олена Сідорова // Кіровоградська правда. - 2016. - 18 жовтня. - С. 

2 

Микола Доренко із селища Нового передав волонтерам теплу куртку, в кишеню 

якої поклав листа. Лист розчулив не лише бійців, які  служать у зоні АТО, а й 

розлетівся Інтернетом і вразив користувачів соцмереж до сліз. 
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417. Сідорова Олена. Жителів Знам'янки просять допомогти у плетінні 

маскувальних сіток для військових / Олена Сідорова // Кіровоградська 

правда. - 2017. - 7 липня. - С. 2: фото 

Волонтерка Наталка Тишкевич пропонує надати реальну допомогу бійцям АТО, 

виготовляючи маскувальні сітки. Публікація містить корисні поради 

організаторам. 

418. Сідорова Олена. Знам’янські волонтери збирають для бійців теплий 

одяг / Олена Сідорова // Кіровоградська правда. - 2016. - 21 жовтня. - С. 2 

419.  Сідорова Олена. Кіровоградським кіборгам влаштували реабілітаційну 

риболовлю / Олена Сідорова // Кіровоградська правда. - 2015. - 1 вересня. - 

С. 3 

Сімейний риболовний фестиваль влаштували волонтери бійцям 3-го окремого 

полку спецпризначення. Ініціювали свято "Рибальська сотня" разом із Спілкою 

рибалок України та активістами обласного Риболовного Клубу. Подробиці акції - 

у публікації 

420.  Сідорова Олена. Кіровоградських спецпризначенців звільнили з 

полону / Олена Сідорова // Кіровоградська правда. - 2015. - 10 квітня. - С. 2 

16 земляків, учасників АТО, у т.ч. трьох волонтерів, вдалося визволити з полону: 

коротке повідомлення 

421.  Сідорова Олена. Пам'ятник Захисникам України волонтери просять 

встановити у Ковалівському парку / Олена Сідорова // Кіровоградська 

правда. - 2017. - 21 березня. - С. 1, 2 

У Ковалівському парку на залишках постаменту Іллічу волонтери обласного 

центру просять встановити пам'ятник Захисника України. 

422. Сірак С. Міліціонерам - обмундирування / С. Сірак // Гайворонські 

вісті. - 2014. - 6 грудня. - С. 3 

Про допомогу Гайворонських волонтерів у забезпеченні зимовим обмундируванням 

міліціонерів, відряджених у зону АТО. 

 423. Сірченко С. Вдячність військових / С. Сірченко // Гайворонські вісті. - 

2015. - 24 січня. - С. 1 

Про матеріальне забезпечення волонтерами Гайворонського району військової 

частини в зоні АТО польова пошта В4533. 

424.  Січкар Ю. Спільними силами - воїнам визволителям! / Ю. Січкар // 

Гайворонський кур'єр. - 2015. - 5 грудня. - С. 4 

Про волонтерську допомогу воїнам АТО від небайдужих жителів міста 

Гайворона. 

425.  Смілянець А. "Зіна" і "Лялечка" дають жару / А. Смілянець // Наше 

місто. - 2015. - 12 березня. - С. 1-2: фото.кол. 

Волонтери благодійної організації "Кіровоград-Самопоміч" відвезли у зону АТО 

допомогу солдатам від громади Кіровоградського району. 
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426.   Смілянець А. Пельмені на фронт / А. Смілянець // Наше місто. - 2015. 

- 5 лютого. - С. 1: фото. кол. 

Жінки із Крупського Кіровоградського району виготовили більше двох тисяч 

пельменів та відправили їх військовослужбовцям у зону АТО. 

427. Спасибо волонтерам! // Первая городская газета. - 2016. - 8 грудня. - С. 

1 

Полсотни волонтеров со всей Кировоградской области собрались в областной 

библиотеке ім. Д.Чижевского в Международный день волонтеров. 

428.  Сповнені надій, в очікуванні миру в Україні... // Новоукраїнські 

новини. - 2015. - 11 липня. - С. 4: Фото 

Підтримка транспортними засобами воїнів-земляків сільгоспвиробниками, 

підприємцями та громадскістю району. 

429.  Степанець Вадим. В Секторі "М" / Вадим Степанець // Украина-Центр. 

- 2017. - 31 августа. -  С. 4: фот. 

Світловодські волонтери побували напередодні Дня незалежності України в зоні 

бойових дій (АТО). Першою їхньою точкою розгрузки була в/ч 3057. Привезли 

круги до болгарок, робочі рукавиці, електроди та інше, так необхідне нашим 

бійцям. Кожна поїздка в зону бойових дій підтверджує висновок про те, що 

моральний дух наших військових високий. Вони готові не тільки зупинити ворога, 

а й викинути його з нашої землі. 

430. Степанець О. Волонтери доставили гуманітарну допомогу / О. 

Степанець // Вісті Світловодщини. - 2015. - 11 грудня. -  С. 5: Фото 

Волонтери доставили гуманітарну допомогу. 

431. Степанець О. Новий рік на порозі - наші волонтери в дорозі / О. 

Степанець // Світловодськ вечірній. - 2016. - 14 січня. -  С. 3: Фото 

29 грудня світловодські волонтери побували на передовій і привітали наших 

захисників з новорічними святами. 

432. Степанець О. Новий рік на порозі - наші волонтери в дорозі / О. 

Степанець // Вісті Світловодщини. - 2016. - 15 січня. -  С. 5: Фото 

29 грудня світловодські волонтери побували на передовій і привітали наших 

захисників з новорічними святами. 

 433. Степанець О. Світловодські волонтери повернулись із зони АТО / О. 

Степанець // Світловодськ вечірній. - 2016. - 11 серпня. -  С. 3: фото 

Світловодські волонтери повернулися з Донбасу. 

434.  Степанець О. Світловодські волонтери відвідали земляків у зоні АТО / 

О. Степанець // Вісті Світловодщини. - 2016. - 12 серпня. -  С. 5: фото 

9-10 липня світловодські волонтери побували в зоні АТО. 
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435. Степанець О. Чергова волонтерська допомога воїнам АТО / О. 

Степанець // Вісті Світловодщини. - 2016. - 4 березня. -  С. 5: Фото 

Чергова волонтерська допомога воїнам АТО. 

436. Стародуб Н. Не будь байдужим до долі України! / Н. Стародуб // 

Гайворонський кур'єр. - 2016. - 16 січня. -  С. 4 

Про волонтерську допомогу воїнам у зоні АТО до Дня Святого Миколая від 

небайдужих гайворонців. 

437. Там, на передовій, наші новоукраїнці щиро вдячні землякам за 

підтримку... // Новоукраїнські новини. - 2014. - 1 листопада. - С. 4: Фото 

Військовослужбовці 93-ї механізованої бригади, які беруть участь в АТО на 

території Донецької та Луганської областей, щиро вдячні активістам за 

підтримку та гуманітарну допомогу. 

438. Танкісти розраховують на нашу допомогу // Новоукраїнські новини. - 

2015. - 21 лютого. - С. 5 

Розповідь про воїна-земляка, командира бойової машини С.Голобородька, який 

обороняв Донецький аеропорт. 

439. Татарченко Валентина. Волонтери на всі руки / Валентина Татарченко 

// Народне слово. - 2015. - 2 липня. - С. 4 

Розповідь про діяльність волонтерів Знам'янщини завершується контактними 

телефонами та реквізитами громадської організації. 

440. Татарченко Валентина. Про волонтерство і благодійність відверто / 

Валентина Татарченко // Народне слово. - 2015. -2 квітня. - С. 2: фото 

З ініціативи Українського форуму благодійників у Кіровограді відбулась відкрита 

дискусія на тему "Благодійність і волонтерство в світі та в Україні: факти, 

цифри, тренди" 

441. Ти, я, він, вона - все це волонтерська рідня // Новоукраїнські новини. - 

2015. - 21 березня. - С. 4: Фото 

Громада району зібрала чергову партію гуманітарної допомоги, яку волонтери 

переправлять на Схід країни українським бійцям. 

442. Титаренко М. Батальйони просять підмоги / М. Тітаренко // Трудова 

слава. - 2015. - 31 січня. - С. 2 

Розповідається про волонтерську допомогу жителів Петрівського району 

військовослужбовцям у зоні АТО. 

443. Титаренко Микола. "Іван Великий" вирушив в АТО / Микола Титаренко 

// Народне слово. - 2014. - № 55 (18 грудня). - С. 5 

На честь загиблого волонтера Івана Великого з Петрівщини названо БТР-70 

(рішення Жовтоводського координаційного штабу та командування 17-ї окремої 

танкової бригади з м. Кривий Ріг), а грамоту на його ім'я за підписом 

І.Коломойського передано в музей бойової слави Жовтоводської міської організації 

"Афган". 
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444. Тільнов Володимир. Волонтери раділи зустрічам і тривожились за 

бійців / Володимир Тільнов // Маловисківські вісті. - 2016. - 10 лютого. - С. 

2 

Волонтер В.Грєвцев розповідає про поїздку волонтерської групи, у складі якої він 

був, в зону АТО. Група волонтенрів побувала в 66-му мобільному госпіталі, що в 

Красноармійську 

445. Тільнов Володимир. Микола Ніколенко передав волонтерам автомобіль 

/ Володимир Тільнов // Маловисківські вісті. - 2017. - 3 червня. - С. 1: фото 

446. Тільнов Володимир. На Великдень привітали захисників на фронті / 

Володимир Тільнов // Маловисківські вісті. - 2016. - 7 травня. -  С. 1: фото 

З чергової поїздки на передову в зону АТО повернулися волонтери групи Павла 

Курченка, у складі якої працюють і маловисківські добровольці. Цього разу 

волонтери привезли свято бійцям 72-ї окремої механізованої бригади. 

447. Тільнов Володимир. На фронті чекають нашої підтримки / Володимир 

Тільнов // Маловисківські вісті. - 2015. - 26 грудня. -  С. 2 

Про допомогу волонтерів і жителів Маловисківського району воїнам АТО. 

448. Тільнов В. Жителі Олександрівки передали на війну чергову партію 

продуктів / В. Тільнов // Маловисківські вісті. - 2015. - 12 грудня. - С. 2 

449. Ті, хто не втомився від війни: Фотофакт // Народне слово. - 2016. - 8 

грудня. - С. 1, 4: фото. кол. 

Колективне фото волонтерів та коротка інформація про нагородження з боку 

ОДА та УПЦ Київського патріархату. 

450. Ткаченко О. Усе для фронту, усе для перемоги / О. Ткаченко // 

Сільський вісник. - 2015. - 27 червня. -  С. 2 

Про допомогу, яку надали жителі Олександрійщини військовим, що знаходяться в 

зоні АТО. 

451. Ткаченко О. "Поверніться живими і здоровими..." / О. Ткаченко // Зоря. 

- 2014. - 18 жовтня. -  С. 3: фото 

Детальна розповідь про благодійну акцію у с. Новому на підтримку бійців АТО. 

452. Ткаченко Олена. "Поверніться живими і здоровими..." / Олена Ткаченко 

// Степовий край. - 2014. - 16 жовтня. -  С. 1: фото 

Докладна розповідь про волонтерський рух с Нового на допомогу бійцям АТО. 

453. Токарчук Валентина. Волонтери-лісівники знову збираються в дорогу / 

Валентина Токарчук // Народне слово. - 2015. - 19 березня. -  С. 6 

Районна газета "Вперед" та листоноші у погодженні з районною владою 

інформують селян про необхідні для військових речі, а волонтери відвозять їх у 

вільний від роботи час нашим бійцям в АТО. 

454. Трагічно загинув волонтер і громадський діяч Василь Шкрібляк // 

Первая городская газета. - 2017. - 21 сентября. - С. 3 
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455. Требунських Ірина. Кіровоградська армія тилу [Текст] / Ірина 

Требунських // Народне слово. - 2014. - 7 серпня. - С. 4 

В статті розповідається про волонтерів громадської ініціативи допомоги 

військовослужбовцям України на сході "Армія SOS. Армія", Тітова 

Олексія,Червону Оксану (керівника громадської ініціативи "Армія SOS. 

Кіровоград")  

456. Требунських Ірина. Допомога учасникам АТО Кіровоградщини тепер 

централізована: Новини коротко / Ірина Требунських // Народне слово. - 

2015. - 14 жовтня. -  С. 4: фото 

Указом Президента при ОДА створені Центри допомоги учасникам АТО. На 

Кіровоградщині такий центр очолить відомий волонтер В.Нікітін. 

457. Требунських Ірина. Павло Кучеренко: Допомагайте армії. Завтра вже 

може бути запізно / Ірина Требунських // Народне слово. - 2014. - № 52 (27 

листопада). -  С. 3: фото 

Павло Кучеренко з м. Щастя на Луганщині нині служить волонтером і доправляє 

нашим бійцям допомогу від кіровоградців. Докладною розповіддю про 

волонтерську діяльність він намагається залучити до доброчинної акції більше 

людей. 

458. Требунських Ірина. Якщо допомагати, то зі смаком! / Ірина 

Требунських // Народне слово. - 2015. - 24 вересня. -  С. 4: фото 

Детально про акції та діяльність підприємства "ТРИ СТАР", спрямовану на 

допомогу учасникам АТО. 

459. Трубачёв Андрей. Всё для фронта: спасибо "нашим" / Андрей Трубачёв 

// Украина-Центр. - 2015. - 3 сентября. - С. 14 

Наш земляк, волонтёр, агроном одного из крупных сельхозпредприятий области 

Олег Берсименко через редакцию "УЦ" выражает человеческую благодарность 

многим товаропроизводителям, фермерам и предпринимателям, которые, не 

жалея собственных средств, помогают Вооружённым силам Украины в зоне 

АТО.  

460. Трубачёв Андрей. Всё для фронта / Андрей Трубачёв // Украина-Центр. 

- 2016. - 28 июля. - С. 1 

Очередная статья об агрономе из Петровского района Олеге Берсименко, 

который не опускает рук и продолжает результативно стучаться в двери 

предпринимателям и представителям власти, чтобы помочь воинам АТО. В 

целом с начала АТО агроному удалось мобилизировать около 1,5 млн. гривен 

помощи фронту от местных аграриев и других источников, вплоть до депутатов 

Верховной Рады Украины. 

461. Трубачёв Андрей. Детский сидр, стрельба и тазики / Андрей Трубачёв 

// Украина-Центр. - 2016. - 6 января. -  С. 4 

О том, как волонтёры Кировоградщины под Новый год отправили подарки 

воинам АТО. 
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462. Трубачёв Андрей. Помощь фронту, вопросы к "верхам" / Андрей 

Трубачёв // Украина-Центр. - 2016. - 31 марта. -  С. 3 

Речь идёт о большой помощи волонтёров Кировоградщины военнослужащим 

АТО. Донорами этой помощи выступили многие владельцы и руководители 

местных агрофирм, а также фермеры.  

463. Трубачёв Андрей. Помощь фронту: не только волонтёры? / Андрей 

Трубачёв // Украина-Центр. - 2016. - 23 июня. -  С. 3 

Автор статьи пишет о том, какой была украинская армия в 2014-м - плохо 

одетой, недовооружённой, слабо оснащённой. Её опорой стало волонтёрское 

движение.  

464.  Трубачёв Андрей. Спасибо с фронта: область должна знать / Андрей 

Трубачёв // Украина-Центр. - 2015. - 24 декабря. -  С. 13 

Сержант-десантник Александр из 25-й Днепропетровской отдельной воздушно-десантной 

бригады, выполняющей сегодня боевые задачи в Донецкой области, выражает простую 

человеческую благодарность агроному с Александрийщины Олегу Берсименко, который постоянно 

взаимодействует с представителями сельскохозяйственного бизнеса Кировоградщины и активно 

помогает Вооружённым силам Украины.  

465. У контексті війни: Добірка матеріалів // Народне слово. - 2014. - № 48 

(23-30 жовтня). -  С. 4: фото.   

Добірка про волонтерство та допомогу в ремонті бойової техніки АТП 

Смолінської шахти. Слово пам'яті на адресу трагічно загиблого Івана Великого, 

волонтера, керівника волонтерства на Петрівщині, слідство у справі його 

вбивства ще не закінчено. 

466. У Кропивницькому будуватимуть Україну // Народне слово. - 2017. - 16 

березня. - С. 5 

В обласному центрі розпочинається всеукраїнський волонтерський проект 

"Будуємо Україну разом". Як отримати допомогу і взяти участь у проекті 

докладно розповідається у статті. 

467.  "У першу чергу працюємо адресно..." // Новоукраїнські новини. - 2015. 

- 14 лютого. - С. 4: фото 

На черговому засіданні кординаційної ради по допомозі армійцям-землякам  

розглядались питання задоволення нагальних потреб (придбання військової 

амуніції та інших речей) мобілізованих земляків. 

468. Фермер з Красносілля допомагає армії // Вперед. - 2015. - 25 листопада. 

- С. 1: фото 

Про допомогу керівника фермерського господарства "Сокіл" С. Сокола 34-му 

мотопіхотному батальйону. 

469. Філоненко М. Волонтерству - зелене світло / Філоненко М. // Честь 

хлібороба. - 2003. - 29 липня. - С. 3 
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470.  Фото // Колос. - 2015. - 10 вересня. - С. 2: фот. 

На фото підприємець району С. Цвень, нагороджений грамотою 

Кіровоградського військового комісаріату за активну участь у волонтерській 

діяльності та з нагоди 24- ї річниці Дня Незалежності України. 

471.  Фото // Колос. - 2015. - 25 липня. - С. 2: фот. 

Про нагородження подякою В. Мороза за різнопланову допомогу 

військовослужбовцям української армії. 

472. Фурдик М. Тепло наших сердець відправили нашим синам! / М. 

Фурдик // Провінція. - 2016. - 15 січня. -  С. 1 

Волонтери м Долинська напередодні новорічних свят зібрали та відправили 

гуманітарний вантаж нашим воїнам - землякам в зону антитерористичної 

операції. 

473. Хроніка волонтерства // Сільське життя плюс. - 2017. - 23 березня. -  С. 

1 

Учні Добронадіївської школи Олександрійського району зібрали понад півтори 

тисячі гривень на допомогу бійцям АТО. 

474. Худояров Руслан. Волонтёр Вадим Никитин: "Хочу мир, лето и 

рыбалку" / Руслан Худояров // Украина-Центр. - 2015. - 12 марта. - С. 3: 

фото 

Беседа с волонтёром, главой общественной организации "Патриот 

Кировоградщины" Вадимом Никитиным, который не единажды был на 

передовых позициях кировоградских батальонов и не понаслышке знает "впуск" и 

"выпуск" из зоны АТО и реальную ситуацию внутри неё. 

475. Худояров Руслан. Галопом по зоне войны / Руслан Худояров // Украина-

Центр. - 2015. - 12 февраля. - С. 5: фото 

Своими впечатлениями о сложившейся ситуации в зоне АТО делится автор 

статьи, который вместе с кировоградскими волонтёрами из общественной 

организации "Патриот Кировоградщины" побывал в расположении 42-го 

батальона и на так называемом кресте в Дебальцево. 

 476. Худояров Р. Дело всех и каждого - 2, или Помощь районов / Р. 

Худояров // Украина-Центр. - 2014. - 21 августа. -  С. 19: фото 

О том, как общественные, политические активисты, сельхозпроизводители, 

предприниматели и просто неравнодушные жители почти всех районов 

Кировоградщины собирают и отправляют гуманитарную помощь солдатам-

землякам в зону АТО. 
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477.  Худояров Руслан. Людмила Тютюченко: "Спасибо нашим друзьям" / 

Руслан Худояров // Украина-Центр. - 2016. - 11 августа. - С. 7: фот. кол. 

Интервью с 74-летней жительницей обласного центра, которая уже второй год 

помогает нашим военным на востоке Украины и детям-сиротам Мариуполя. 

478.  Худояров Руслан. "Наш долг - помогать солдатам" / Руслан Худояров // 

Украина-Центр. - 2015. - 29 января. - С. 11: фото 

Беседа с кировоградским волонтёром и главой общественной организации 

"Патриот Кировоградщины" Вадимом Никитиным - одним из тех, кто по 

собственному опыту знает ситуацию с волонтёрским движением и в зоне АТО. 

Он лично собирает необходимые продукты, приобретает обмундирование и 

технические средства и доставляет всё это нашему 42-му батальону. 

479. Хуторна Н. Продукти харчування - бійцям: Усе для фронту, усе для 

перемоги / Н. Хуторна // Сільський вісник. - 2015. - 8 серпня. -  С. 2: фото 

Про збір продуктів харчування Ясинуватською громадою для учасників 

антитерористичної операції на сході країни. 

480. Червоняк Віталій. Виконали військово-транспортний обов’язок / 

Віталій Червоняк // Честь хлібороба. - 2015. - 28 лютого. -  С. 1: фото 

Про урочисту передачу чотирьох вантажівок для армії, яка відбулася у Бобринці 

на площі біля адмінбудівлі. 

481.  "Чміль" вирушив на бойову варту // Честь хлібороба. - 2015. - 28 

лютого. -  С. 1: фото 

Про відновлення бобринецькими аграріями військової вантажівки "Урал" для 

армійського автопарку. Ваговоз назвали "Чмілем" на честь свого загиблого 

земляка Героя Небесної сотні В.Чміленка. 

482. Шаповалова Т. Міський голова привітав волонтерів зі святом / Т. 

Шаповалова // Світловодськ вечірній. - 2015. - 10 грудня. - С. 3: Фото 

Міський голова привітав волонтерів зі святом. 

483. Шевченко Галина. В Олександрівці відзначили Міжнародний день 

волонтера / Галина Шевченко // Вперед. - 2015. - 9 грудня. - С. 2: фото 

Про волонтерську допомогу жителів Олександрівки військовослубовцям на Сході 

країни. 

484. Шкабой Вікторія. Якби не війна... / Вікторія Шкабой // Народне слово. - 

2017. - 11 травня. - С. 16: фото.кол. 

В обласному художньому музеї триває волонтерська фотовиставка, присвячена 

героям АТО. 
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485. Юфимчук Катерина (завідуюча районною дитячою бібліотекою).  

"Ми просто допомагаємо воїнам, адже вони захищають усіх нас..." / 

Катерина Юфимчук // Новоукраїнські новини. - 2015. - 21 березня. - С. 3: 

Фото 

В районній дитячій бібліотеці відбулася зустріч учнів загальноосвітньої школи 

№1 з волонтером М.Нікуліним. 

 

Розділ III.  Благодійність - допомога волонтерів. 

    

486. Адиковська, Наталья. Благодійна акція під гаслом "Я хочу бачити 

життя!" / Наталья Адиковська // Колос. - 2014. - 6 травня. -  С. 1 : фот. 

Про внесок у благодійну акцію волонтерів з числа учнівської молоді 

Новоархангельська. 

487. Барбанова, Виктория. Помочь детям необъявленной войны / Виктория 

Барбанова // Украина-Центр. - 2015. - 5 февраля. -  С. 2 

488.    Благодійність без кордонів // Вільне слово. - 2015. - 22 липня. -  С. 1 

До Територіального центру м. Олександрія завітали волонтери з Данії. 

489.    В олександрійців з'явилися нові друзі з Королівства Данії // Вільне 

слово. - 2015. - 22 липня. -  С. 1,3 

 В Олександрії з дружнім візитом перебували двоє данців, які доправили нам 

гуманітарний вантаж. 

490.     "Вільний удар" // Новоукраїнські новини. - 2014. - 31 травня. - С. 5 

 З метою формування життєвих компетентностей молоді та підвищення її 

обізнаності щодо ВІЛ/СНІДу у Новоукраїнському районі реалізовуватиметься 

освітньо-спортивний проект "Вільний удар". 

491. Волонтери Корпусу Миру - у Протопопівці // Сільський вісник. - 2017. 

- 24 червня. -  С. 4 : фото 

Про роботу волонтера Корпусу Миру США, яка працювала в Протопопівській ЗШ 

І-ІІІ ст. 

492. Волонтери Червоного Хреста з Кіровограда вдосконалили свої знання / 

Наталка Маринець // Кіровоградська правда. - 2017. - 18 серпня. -  С. 11 

 Волонтери загонів швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України з 

трьох областей - Кіровоградської, Вінницької і Хмельницької пройшли навчання 

та вдосконалили навички надання першої допомоги потерпілим у різних 

ситуаціях. 

493. Дзюбак А. Нагадали про права дітей / А. Дзюбак // Нова газета. - 2014. 

- 5 червня. -  С. 20 

У Міжнародний день захисту дітей волонтери ДЕГО "Флора" у рамках кампанії 

"Захисти себе сам - дізнайся про свої права" провели акцію у Кіровограді. 
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494. З добром у серці і турботою про дітей : Благодійність // Сільський 

вісник. - 2016. - 21 травня. -  С. 3 

 Про олександрійських волонтерів С.Пальчук та О.Маковецького, які передали 

Кіровоградському соціальному центру матері та дитини партію дитячого одягу 

та дитячого харчування. 

495.    З Україною в серці // Новоукраїнські новини. - 2014. - 30 серпня. - С. 

4 : Фото 

Дитячий та педагогічний колективи районного центру дитячої та юнацької 

творчості "ЗОРІТ" на центральній вулиці міста провели акцію "З Україною в 

серці" з метою підтримки Збройних Сил України 

496.  Карпенко К. В Олександрії збирають гроші для дітей із вадами зору / 

К. Карпенко  // Городской курьер. - 2014. - 1 мая. -  С. 3 

 На площі Леніна юні волонтери зі скриньками збирали гроші для дітей із вадами 

зору 

497. Маринець, Наталка. Волонтери вкотре просять допомогти зібрати 

кошти на лікування онкохворої дівчинки / Наталка Маринець // 

Кіровоградська правда. - 2017. - 24 березня. -  С. 1 : фото 

 Семирічній Вікторії Булат, у якої гліома мозку, терміново потрібна фінансова 

допомога на операцію. 

498. Маринець, Наталка. Врятувати Сонечко [Текст] : Кіровоградська 

волонтерка, яка допомогає дітям боротися з раком, рятує ще й тварин-

безхатьків / Наталка Маринець // Кіровоградська правда. - 2017. - 26 

вересня. - С. 3  

 У статті розповідається про діяльність волонтерки Наталі Селецької: вона 

опікується не лише онкохворими пацієнтами дитячої обласної лікарні, а ще рятує 

тварин-безхатьків. Історія порятунку кошеня Сонечка наведена у публікації. 

499. Маринець, Наталка. Кіровоградські волонтери збирають портфелі для 

онкохворих дітей / Наталка Маринець // Кіровоградська правда. - 2017. - 15 

серпня. -  С. 1 

 Волонтери міжнародного благодійного фонду "Янгол життя" оголосили акцію, в 

рамках якої просять зібрати портфелі для онкохворих дітей і їхніх братиків і 

сестричок. 

501.   Маринець, Наталка. Люди повинні розуміти, що тварини - не іграшки 

і не сміття! / Наталка Маринець // Кіровоградська правда. - 2017. - 23 

червня. -  С. 3 : фото 

 Волонтерка з Німеччини Керстін Стібелінг із Німеччини приїхала у Кіровоград, 

аби допомогти безпритульним тваринам і волонтерам, які доглядають їх. 

502.    Маринець, Наталка. Напишіть листа онкохворій дитині! / Наталка 

Маринець // Кіровоградська правда. - 2017. - 10 лютого. -  С. 4 

 Волонтери закликають долучитися до благодійного проекту "Ти не один!". 
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503.    Мельник  І. З добром для людей / І. Мельник  // Вільне слово. - 2017. - 

5 липня. -  С. 1,3 

 Волонтери м. Олександрія забезпечили інвалідів засобами для пересування 

504.    Мельник О. (директор Глинської ЗШ). Зробимо Україну чистою! / О. 

Мельник // Вісті Світловодщини. - 2017. - 5 травня. -  С. 7 : фото 

29 квітня 2017 року волонтерський загін Глинської школи долучився до проведення 

Всеукраїнської акції "Les`t Do it, Ukraine! ", покликаної поліпшити екологічний 

стан України 

505.     Про проведення Всеукраїнської благодійної акції "Серце до серця" в 

Олександрійському районі // Сільський вісник. - 2011. - 30 квітня. -  С. 2 

 Про Всеукраїнську  благодійну акцію "Почуйте всі!", мета акції - збір коштів на 

придбання медичного обладнання у Кіровоградську обласну лікарню для дітей 

хворих на цукровий діабет. 

506.   Романюк, Лариса. Тетяна Букач: Головне, щоб допомагали, а хто саме 

і як саме - то вторинне / Лариса Романюк // З перших уст. - 2016. - 18 

лютого. -  С. 12 : фот. кол. 

 Про те, як працівниці сектору соціокультурної діяльності обласної бібліотеки 

для юнацтва Тетяна Букач та Наталя Зайцева організовують збір продуктів, 

побутової хімії, засобів гігієни, одягу та взуття для тимчасово переселених осіб. 

507.  Сідорова, Олена.  А ви зможете врятувати людину? / Олена Сідорова // 

Кіровоградська правда. - 2016. - 29 липня. -  С. 9 

Курсанти Кіровоградської льотної академії, які одночасно є волонтерами 

обласної організації Товариства Червоного Хреста та громадської організації  

"Волонтерський рух першої допомоги " проводять при своєму виші безкоштовні 

курси першої медичної допомоги. Записатися на них може кожен охочий. 

508. Семененко, Вікторія. В обласній дитячій лікарні з'явиться "Скарбничка 

хоробрості" для онкохворих малих / Вікторія Семененко // Кіровоградська 

правда. - 2014. - 5 вересня. -  С. 2 : фото 

 У гематологічному відділенні обласної дитячої лікарні незабаром з'явиться 

"Скарбничка хоробрості" для онкохворих пацієнтів. Кожна дитина, вийшовши з 

маніпуляційного кабінету після процедур, зможе вибрати для себе подарунок зі 

скарбнички 

509.  Семененко, Вікторія. На Миколая волонтери подарували онкохворим 

дітям свято і надію / Вікторія Семененко // Кіровоградська правда. - 2015. - 

22 грудня. -  С. 1 : фото 

Діти-пацієнти обласної лікарні отримали від благодійної організації "Подих 

життя" солодощі, іграшки, вітальні листівк 
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510.  Семененко, Виктория. Сказки для выздоровления / Виктория 

Семененко // Первая городская газета. - 2017. - 1 июня. -  С. 1 : фот. кол. 

 Онкобольным детишкам из гематологического отделения Кировоградской 

областной детской больницы подарили настоящую сказку в рамках социальной 

акции "Подари ребёнку сказку". Её инициаторы - украинские девушки, 

представители международной благотворительной группы "Подари улыбку, 

проживающие в Италии. Вместе со сказочником Павлом Чёрным показывали 

детям невероятный мир сказки и постоянные помощники - студенты 

художественно-волонтёрской группы "Аист" колледжа питания и торговли 

511.  Семененко, Вікторія. У Кропивницькому до онкохворих діток прийшов 

казкар на запрошення волонтерів з Італії / Вікторія Семененко // Первая 

городская газета. - 2017. - 8 июня. -  С. 19 : фот. 

Онкохворим діткам гематологічного відділення Кіровоградської обласної дитячої 

лікарні подарували справжню казку в рамках соціальної акції "Подаруй дитині 

казку". Її ініціатори - українські дівчата, представники міжнародної благодійної 

групи "Подаруй посмішку", які проживають в Італії. Казкар з Кропивницького 

Павло Чорний подарував маленьким пацієнтам свою "Татусеву книжку", у якій 

казка написана у формі вірша. 

512.  Семененко В. Хлопчик-інвалід, який працював двірником у школі, 

дістав із кишені 20 гривень і каже: "Ви мені вибачте, але в мене більше 

грошей немає. Я хочу передати їх тій дитині, якій вони зараз потрібні 

більше" / В. Семененко // Кіровоградська правда. - 2013. - 17 грудня. -  С. 4-

5 

У статті волонтер організації "Жити завтра" Наталія Селецька розповідає про 

радощі і біль справи, яку обрала. 

513. Сироватка М. Добрі справи волонтерів : Поштова скринька "Сільського 

вісника" / М. Сироватка // Сільський вісник. - 2009. - 17 жовтня. -  С. 7 

Про учнів Ізмайлівської  ЗОШ, які надають допомогу людям похилого віку по 

господарству 

514.  Сідорова, Олена. Будинок дитини дякує волонтерам [Текст] / Олена 

Сідорова // Кіровоградська правда. - 2014. - 21 жовтня. - С. 5 : фото  

Подяка волонтерам за допомогу - одним абзацем 

515. Татарченко, Валентина. Як переселенцям знайти роботу? / Валентина 

Татарченко // Народне слово. - 2015. - 19 березня. -  С. 2 : фото 

 Проблеми внутрішньо переселених осіб у частині працевлаштування обговорили 

представники волонтерських організацій області 

516. Требунських, Ірина. До допомоги переселенцям долучається і 

"Народне слово" / Ірина Требунських // Народне слово. - 2015. - 9 квітня. -  

С. 5 

 До публікації про вимушених переселенців додано реквізити громадської 

організації та редакції "Народного слова" 
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517.   У Кропивницькому будуватимуть Україну [Текст] // Народне слово. - 

2017. - 16 березня. - С. 5  

 В обласному центрі розпочинається всеукраїнський волонтерський проект 

"Будуємо Україну разом". Як отримати допомогу і взяти участь у проекті 

докладно розповідається у статті  

518.    Чужих дітей не буває // Вільне слово. - 2015. - 2 вересня. -  С. 6 

 Олександрійці продовжують допомагати вимушеним переселенцям із зони 

АТО 
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Веб-адреси волонтерських організацій 

Благодійна організація «Благодійний Фонд підтримки українських 

військовослужбовців» м.Кіровоград 

http://www.chamber.kr.ua/kontakti/благодійний-фонд.html  

 Благодійний фонд «Новгородківщина для своєї армії», смт Новгородка 

http://ng.kr-admin.gov.ua/1182-dopomoga-vvv 

Благодійний фонд «Янгол життя» м.Кропивницький 

http://angelusvitaefond.wixsite.com/fond 

Бобринецький благодійний фонд "Перемога"  

https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/39362651/ 

Волонтерська група м.Гайворон 

http://gayvoron.kr-admin.gov.ua/index.php?q=viysko.html 

http://gayvoron.kr-admin.gov.ua/index.php?q=koord_center.htm 

http://gayvoron.kr-admin.gov.ua/index.php?q=syspil/2.htm 

 Громадська ініціатива «Армія SOS» 

https://uk-ua.facebook.com/groups/ArmiyaSOSKirovohrad/ 

Громадська організація «Патріот Кіровоградщини» м.Кіровоград 

https://ru-ru.facebook.com/patriotkir/ 

Громадська організація «Громадська варта» м.Кіровоград 

http://grvarta.org/nasha-komanda-2/ 

Громадське об'єднання «Єдина волонтерська платформа» (Громадська 

організація «Разом — сила») 

http://stepup.press/social/item/146-volonterskij-front 

ГО «Союз солдатських матерів та дружин військовослужбовців», м.Олександрія 

http://olexrada.gov.ua/category/coord-center 

Допоможимо  воїнам Петрівщини  

http://petrovo.kr-admin.gov.ua/vijskovozobov-yazanim/dopomozhemo-vojinam-

petrivshchini.html 

 Знам’янська кулінарна сотня  

http://dopomoga-armii.com.ua/znamyanka/ 

Кіровоградська обласна організація Товариства Червоного Хреста України 

www.redcross-kr.at.ua 
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http://gayvoron.kr-admin.gov.ua/index.php?q=koord_center.htm
http://gayvoron.kr-admin.gov.ua/index.php?q=syspil/2.htm
https://uk-ua.facebook.com/groups/ArmiyaSOSKirovohrad/
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http://petrovo.kr-admin.gov.ua/vijskovozobov-yazanim/dopomozhemo-vojinam-petrivshchini.html
http://dopomoga-armii.com.ua/znamyanka/
http://www.redcross-kr.at.ua/


Координаційний центр волонтерів Олександрії, м.Олександрія 

http://helparmy.com.ua/ 

Маскувальні сітки, Світловодськ 

http://dopomoga-armii.com.ua/svitlovodsk-sitka/ 

Молодіжна волонтерська організація м. Новомиргород 

http://novomirgorod.com/tag/volontery/ 

 «Центральний корпус «Армія Спасіння» м.Кіровоград 

https://ru-ru.facebook.com/SalvationArmyKirovohrad/ 

Штаб юридичної допомоги військовослужбовцям, м.Кіровоград 

https://ru-ru.facebook.com/jurshtab/ 

http://rk.kr.ua/de-v-kirovogradi-nadajut-juridichnu-dopomogu-viiskovim-spisok 
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Веб-ресурси: 

  Волонтери запрошують кропивничан на благодійний розпродаж книг 

https://gre4ka.info/suspilstvo/39632-volonteri-zaproshuyut-

kropivnichan-na-blagodijnij-rozprodazh-knig  

Волонтерський рух: світовий досвід, Україна і Кіровоградщина 

https://core.ac.uk/download/pdf/53035843.pdf  
 

В Кіровоградській Обласній універсальній бібліотеці ім. Д.І.Чижевського 

було проведено благочинну акцію «Подаруй тепло захиснику 

Батьківщини: в’яжемо шкарпетки разом».  Мета акції – зігріти взимку 

теплом власноруч в’язаних речей українських солдатів, які перебувають в 

зоні АТО.  

https://www.youtube.com/watch?v=FjZDBrIy9T4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w4NjRzI7ZFE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xihWVqJQ2Uo 
   
"Кулінарна сотня Кіровоградщини" відновить свою роботу 

https://gre4ka.info/suspilstvo/38669-kulinarna-sotnia-kirovohradshchyny-

vidnovyt-svoiu-robotu 

 

Підтримай українську армію – подаруй тепло нашим захисникам. 

Благодійна акція під такою назвою відбулася в Долині Знам'янського 

району.  Метою акції   є допомога нашим воїнам на сході України 

пережити зиму в польових умовах.  
 

 https://www.youtube.com/watch?v=ElIu0lLIomE  

По добрій волі: що мотивує волонтерів Кіровоградщини допомагати 

людям 

http://akulamedia.com/po-dobrii-voli-scho-motivue-volonteriv-

kirovogradschini-dopomagati-ljudjam-foto  

У Бобринці заснували почесні відзнаки міської ради 

https://www.pravda-kr.com.ua/najsvizhishe/10242-u-bobrintsi-zasnuvali-

pochesni-vidznaki-miskoji-radi.htm 

Чергова допомога знам’янських волонтерів воїнам АТО. 

http://www.nashaznam.kr.ua/?cat=15 
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Волонтерські організації 

Благодійна організація « Кіровоград-Самопоміч» - 425 

Благодійна організація «Перемога» - 66 

Благодійна організація « Подих життя» - 500 

Благодійна організація «Подих Перемоги» - 34,56,57,75,255 

    Благодійний фонд Бобринеччини - 71 

Благодійний фонд «Добротвір» - 79 

Благодійний фонд «Добро починається з тебе» - 10 

Благодійний фонд «З добром та миром» - 14, 15, 31,32,59,258 

Благодійний фонд « Патріот» - 94 

Благодійний фонд «Петрівщина» - 207 

Волонтёрское движение в Кировограде - «Надёжный тыл» - 78 

Волонтерська група «Славутич» - 60 

Волонтерська група «Солідарність» - 18 

Волонтерська група Ульяновського району - 100 

Волонтерська група загону «Чорний ворон» - 45 

Волонтерська  організація «Допоможемо воїнам Петрівщини» — 70,350 

Волонтерська  організація «Жити завтра» - 512 

Волонтерська організація «Новгородківщина для своєї армії» - 130 

Волонтерська  організація «Час добра» - 16 

Волонтерські організації м.Кропивницький - 6 

Волонтерський табір «Будуємо Україну разом» - 22, 49 

Волонтерський загін «Добродій» - 58 

Волонтерський загін «Милосердя» - 364 

Громадська організація «Патріот Кіровоградщини» - 29, 47,106,474,475,478 

Громадська спілка « Єдність Гайворонщини» - 61 

Громадське формування «Славутич» - 20,203,346 

Громадські ініціативи допомоги військовослужбовцям України на 

сході,"Армія SOS. Армія" – 86, 101,455 

Добровилічківський благодійний фонд допомоги «Патріот» - 95 

 «Єдина Волонтерська  Платформа Кіровоградщини» - 148 
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Кіровоградська обласна організація Товариства Червоного Хреста України 

— 492,507 

«Кулінарна сотня Кіровоградщини» - 12,108,143,234,274 

Міжнародний благодійний фонд “Янгол життя” в м.Кропивницький - 499 

Молодіжний рух «Патріоти Новомиргорода» - 23   

Спілка «Серця матерів Кіровоградщини»  - 47,235,299 

«Центр волонтерів» м. Кіровоград – 3,110 
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Іменний покажчик

Астаф'єв В. -195 

Багателі Галина -367 

Багрін  Ю. -303   

Бессараб  Т. -  181 

Білокоз Людмила -  183 

Бєлоконенко Ірина  - 314 

Берсименко Олег – 459, 460, 464 

Большаков В.  - 152 

Бородіна Тетяна  - 242 

Бурко Володимир  -116, 243, 

301, 365, 366, 403 

Великий Іван Дмитрович – 207, 

443, 465 

Вовненко О. - 94 

Волков С. -  217 

Вороний Олександр – 282 

Гавриш Сергій - 153 

Гирич Валентина – 187 

Глондар Людмила - 307 

Гончаренко  А. -  9 

Гончаренко М. – 181 

Годор Марина - 197 

Гога Володимир - 298 

Гора Олексій – 163-168, 

Гориславець В. – 173, 175 

Горністова Алла -  11, 244 

Грєвцев В. - 444  

Гронта Микола – 298 

Доренко Микола – 209, 416 

Дьячук Сергій – 163, 286 

Жолобова Інна - 408 

Зайченко Т. - 410 

Звєревщиков Євген – 298 

Згам Олександр - 365 

Здир Лариса  - 78 

Змеул Василь – 250, 256 

Зубкова О. - 321 

Іваніна Наталія  - 407 

Іващенко Олександр  - 324 

Ільїна  Д. – 95, 217-220, 221 -232 

Кабанова І. – 133,147 

Кайдаш Ю.  - 201 

Качинський Сергій  - 73, 176, 210 

Козиренко М. - 346 

Кондрескул Валентин Миколайович -  

298 

Кондратюк М.В. -  208 

Кондрашов Володимир -  78 

Конюшенко Володимир - 60, 163 

Коцаренко Л.А. -  310 



Кульга С.М. – 51, 177, 203 

Кучеренко Павло – 122, 260, 

266, 267, 277, 446, 457 

Логвиненко  Анастасія - 402 

Луць Ірина  - 406 

Макарчук Костянтин 

Йосипович - 259 

Маковецький О. – 133, 494 

Манженко  Євген - 78 

Мариненко Г. – 247, 381 

Мезенцев Микола - 250 

Михайлик О. – 144, 175 

Мороз В. - 471 

Москальова С. - 397 

Мусулег Олександр - 298 

Небесна Світлана – 247, 332, 

346, 381, 406, 412 

Небесний  Андрій - 260  

Нікітін Вадим - 55, 106, 109, 

456, 474, 479 

Ніколенко С. - 379 

Нікулін Михайло  - 56, 126, 

255, 316, 485 

Олійниченко Галина - 270 

Остащук Віктор – 298 

Отян Валентина - 197 

Пальчук С. - 494 

Панченко Анатолій - 59 

Панченко Василь – 250 

Пашолок Ольга - 197 

Поставенська В. - 294 

Ратушний Андрій - 183 

Рижков Володимир – 146 

Рисленко Катерина - 408 

Розумний Дмитро - 404 

Розуменко Н. - 152 

Руденко В. – 152 

Рушковський О. - 170 

Савченко Зоя – 136 

Салимова Наталя - 302 

Сахнюк Ольга - 135 

Селецька Наталія  - 499, 512 

Сидоренко Борис - 183 

Сила Тетяна - 411 

Скрипниченко Володимир - 267 

Стадніченко  Володимир   - 60, 

177, 203, 341 

Степаненко О. – 105 

Стьожка Н. - 382 

Тітов Олексій – 47, 329, 455 

Тишкевич Наталя – 361, 417 

Топчій Ірина – 197 



Топчій Павло – 78 

Фалендаш Ольга - 270 

Хаперська Марина  - 248 

Цвень Сергій – 315, 470 

Чалапчій Олександр  - 330, 340 

Червона Оксана – 455 

Чипіга Микола - 153 

Чорний Юрій - 29 

Шаповал Леонід  - 258 

Шестакова Віра - 408 

Шкрібляк Василь - 454

 

Географічний покажчик 

 

м.Кіровоград та Кіровоградський район – 6, 12, 19, 27, 29, 43, 46, 47, 48, 49, 

53, 55, 62, 63, 72, 74, 78, 85, 86, 101,106-108, 110, 111, 115 , 116, 122, 127, 140, 

143, 148, 149, 162, 167, 200, 205, 208, 265, 299, 324, 408, 410, 411, 413, 419-

421, 426, 427, 440, 462-464 

м Знам’янка  - 15, 84, 87, 102, 142, 272, 360, 361, 364, 418, 439 

м. Новгородка - 9, 159, 160, 336, 337, 355, 358 

м. Новомиргород – 18, 23 

смт.Устинівка – 112, 349, 382, 383-386, 395, 396 

Бобринецький район – 71, 97, 146, 150, 287, 288, 289, 290, 328, 347, 

352-354, 371, 387-393, 480 

Вільшанський район –89, 90, 91, 92, 93, 94, 105, 186 

Гайворонський район – 10, 28, 54, 61, 77, 103, 104, 196, 202, 204, 275, 276, 303, 

310, 304, 309, 333, 334, 415, 376, 422-424, 436 
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Добровеличківський район – 7, 94, 121, 269, 280, 281 

Долинський район – 1, 152, 190, 206, 212-215, 241, 246, 319, 320, 321, 357, 

359, 397-398, 472 

Компаніївський район – 64, 118, 259, 327, 375 

Маловисківський район – 130, 141, 172, 262, 305, 306, 372, 444-447 

Новоархангельський район – 315, 486 

Новоукраїнський район – 14, 21, 30-39, 40, 44, 57, 59, 67, 75, 79,81, 82, 

121,126, 131, 132, 145, 183, 249-251, 252-255, 256-258, 308, 338, 339, 374, 378, 

428, 437, 438, 441, 467, 490 

Олександрівський район – 5, 20, 45, 120, 153, 154, 155, 156, 174, 187, 188, 

191,193, 278, 324, 483 

Олександрійський район – 24, 25, 26, 42, 50, 69, 76, 80, 83, 88, 96, 113, 129, 

133, 134, 137, 138, 139, 144, 147, 157, 158, 163, 170, 175, 177, 178, 180, 182, 

185, 203, 210, 237, 239, 240, 279, 293, 295-297, 318, 342-346, 373, 414, 473, 

479, 488, 489 

Онуфріївський район – 4, 114 

Петрівський район – 8, 11, 41, 70, 98, 117, 171, 207, 442 

Світловодський район – 13, 17, 22, 52, 95, 99, 100, 123, 151, 194, 195, 199, 216, 

217, 218-220, 221, 222-232, 292, 314, 368, 399, 429-432, 433-435, 482, 504 

Ульяновський район – 2, 73, 128, 323, 330 
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