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Шановні Представники Волонтерського Руху України! 

Українці та Українки! 

 

Військове вторгнення Російської Федерації у лютому цього року спричинило 

значні страждання нашого народу. Постійні бомбардування ворогом території 

України, ведення активних бойових дій, складність утворення гуманітарних 

коридорів для евакуації та допомоги цивільному населенню - все це стало викликом 

для нашої держави, яка була орієнтована на мирне життя. Сьогодні найважчий тягар 

конфлікту лежить на цивільному населенні. 

Але напад російських військ не залякав українців, а ще більше згуртував 

націю і надав нового поштовху для національного волонтерського руху, який з 

першого дня війни почав ефективно працювати задля допомоги військовим і 

цивільному населенню. 

Ще з часів початку російської окупації наших територій в 2014 році,  саме ви, 

шановні волонтери України, завдяки вашій енергії, мобільності, вмінню оперативно 

реагувати на ситуативні запити і потреби, стали міцним тилом для Збройних Сил 

України та провідниками надії для населення окупованих територій.  

І тепер, коли Україна перебуває у надскладній ситуації повномасштабної 

війни, коли порушено її територіальну цілісність, підірвано економіку, створено 

гуманітарну кризу,  ваша активна громадська позиція, небайдужість та невтомна 

праця допомагає долати ворога та додає віри у те, що у нашого народу є майбутнє, 

і ми неодмінно переможемо! 

 Сьогодні, завдяки вам, багато нужденних та знедолених отримують 

необхідну допомогу. Ви не шкодуєте власних сил, часу і здоров’я. Речі, їжа, ліки, 

пальне, координація евакуаційного транспорту, доставка гуманітарного вантажу, 

психологічна допомога  населенню  - це неповний список тих необхідних речей, які 

ви робите, допомагаючи людям і державі у ці непрості часи.  

Сьогодні волонтерські координаційні штаби створені і цілодобово працюють 

у всіх регіонах України, демонструючи усьому світові згуртованість та єднання 

нашого суспільства в умовах війни з російським агресором. 

Ризикуючи власним життям, ви допомагаєте військовим, бійцям 

територіальної оборони і цивільному населенню у найгарячіших точках, де ведуться 

активні бойові дії. І ця допомога є безцінною, адже вона рятує життя! 
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На жаль, у вашому батальйоні також трапляються втрати. Деякі волонтери 

вже ніколи не повернуться зі своїх «бойових позицій». Імена цих героїв ми завжди 

пам’ятатимемо! 

Особливо хочу відзначити Ваш внесок у забезпечення медичних закладів 

необхідними ліками та медичними виробами. Ваша активна та злагоджена робота 

стала суттєвою допомогою для держави, яка вперше за часи свого існування 

зіткнулася з таким викликом, як необхідність організації невідкладної медичної 

допомоги для значної кількості поранених, зокрема серед цивільного населення, по 

якому з усіх видів зброї гатять окупаційні російські війська. Ваша активність та 

бажання допомогти стали основою для дієвої співпраці у цій царині з Міністерством 

охорони здоров’я України, яке нині робить усе можливе для забезпечення 

першочергових потреб українських лікарень. 

Завдяки вам також стало можливим забезпечити необхідними ліками й 

пересічних громадян, які мають хронічні захворювання і потребують постійного 

лікування, а також усіх інших, хто в тій чи іншій мірі постраждав від цієї страшної 

війни.  

Переконаний, що ви так само ефективно працюватиме й надалі, координуючи 

свої зусилля з органами державної влади та співпрацюючи з волонтерами з інших 

країн, які надають допомогу нашій державі у ці скрутні часи. 

Від імені усіх народних депутатів України – членів Комітету Верховної Ради 

України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування та 

від себе особисто висловлюю усім волонтерам України слова щирої подяки за добру 

і вкрай потрібну для людей справу, яку ви сьогодні робите, за вашу людяність і 

безкорисливу працю! Не дарма кажуть, що навіть одна добра справа здатна змінити 

суспільство, країну та світ на краще. А кожен з вас робить щоденно сотні таких 

добрих справ! 

Низький уклін вам за героїзм та незламність, за ваш внесок у єднання нашої 

країни задля перемоги над російськими окупантами! Нині, завдяки вашій підтримці 

воює не лише зброя - воює український дух, який неможливо здолати! 

Бажаю Вам, оптимізму, здоров’я та невичерпної енергії  на нашому спільному 

шляху до перемоги і миру! 

Слава Україні! 

 

З повагою 

 

 

 

      Голова Комітету                       М.Б. Радуцький 


