
ПЛАН КОМПЛЕКТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ 
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Тема  збору Об’ект  збору Перелік предметів  для 

збору 

Джерело 

інформації 

Примі

тки 

Початок 

антитерористичної 

операції 

 Укази та постанови 

керівництва держави, 

фотографії військових 

дій 

  

Діяльність 

Дніпропетровської ОДА 

щодо мобілізації сил і 

ресурсів на відсіч дій 

сепаратистів та 

російської агресії. 

 

Дніпропетровська 

ОДА: керівництво, 

управління, відділи 

Документи про 

створення штабу, 

постанови, організаційні 

рішення, фотографії  

подій біля 

облдержадміністрації 

Юридичне  

управління при 

ОДА 

 

Створення перших 

добровольчих 

батальйонів  у 

Дніпропетровській 

області. 

 

Дніпро-1, Дніпро-2, 

Кривбас,  Донбас,  

ДУК ПС. 

«20-й батальйон 

територіальної оборони 

Дніпропетровської 

області», «Січеслав» 

Установчі документи, 

накази командирів, 

списочний склад, 

спогади про участь у  

бойових  діях, 

фотографії, нагороди та 

посвідчення бійців, 

військовий одяг, супутні 

речі, що використо-

вувалися під час служби, 

особисті речі 

командирів: карти, 

планшети та інше. 

Зразки  зброї, залишки 

техніки  та озброєння, 

пошкоджені на війні 

Командири 

підрозділів,  

бійці - 

добровольці 

 

Мобілізація бійців у 

Дніпропетровській 

області. 

 

обласний та міські 

військові комісаріати 

Призовні повістки, копії 

особистих справ 

призовників, списки 

загиблих та 

нагороджених, агітаційні 

плакати щодо призову, 

фотографії навчання, 

прийняття присяги тощо 

Керівництво 

військоматів 

 

Розгортання АТО. 

Збройне протистояння 

на лінії розмежування. 

 

 

 

 

   

25-ї аеромобільна 

бригада   

Штаб 25-ї 

аеромобільної бригади  

Родини загиблих 

бійців.  

Документи про 

оперативну діяльність 

підрозділів, фотографії 

командирів та бійців, що 

відзначилися, списки 

бійців, що загинули, 

фотографії, 

нагороди, посвідчення 

учасників АТО, 

шеврони. Спогади про 

бойові події 

Командири 

військових 

підрозділів 

Родини загиблих 

під час катастрофи 

літака ІЛ-76. 

Серед них: 

Скалозуб Артем 

Валентинович, с. 

Манвелівка 

Васильківського  

р-ну; 

Санжаровець 

Артем,  вул. 

Героїв 

 



Сталінграду, 49б 

 

 - трагедія Іловайська  

 

«Дніпро-1», «Донбас», 

батальйони МВС 

«Херсон», «Світязь» та 

«Миротворець», 

об’єднана рота 93-ї та  

17-ї бригад ВСУ. 

 

Документи  та карти про 

оперативну діяльність 

підрозділів, фотографії 

командирів та бійців, що 

відзначилися, списки 

бійців, що загинули, 

фотографії, 

нагороди, посвідчення 

учасників АТО, 

шеврони,  зброя, одяг та 

амуніція, прибори 

нічного бачення, 

бронежилет, захисні 

тактичні рукавички, 

каска, захисні окуляри, 

розтяжки та інше. 

Спогади про бойові дії, 

своїх товаришів - 

відеозапис. 

Командири та 

бійці військових 

підрозділів, 

родини загиблих 

 

- оборона Донецького 

аеропорту.  

 

3-й полк 

спецпризначення 

ДУК (ПС); 

підрозділи батальйону 

МВС «Дніпро-1», 93-ї 

механізованої бригади, 

1-ї танкової бригади, 

підрозділи 95-ї та 79-ї 

аеромобільних бригад, 

74-го розвідувального 

батальйону, 

добровольчого 

батальйону «ОУН».  

90-го окремого 

аеромобільного 

батальйону 81-ї 

десантно-штурмової 

бригади,   

3-го батальйону 80-ї 

десантно-штурмової 

бригади та 

«кіборгів» із 

Дніпропетровської 

області 

Документи та карти про 

оперативну діяльність 

підрозділів, фотографії 

командирів та бійців,що 

відзначилися,списки 

бійців, що загинули, 

фотографії, 

нагороди,посвідчення 

учасників АТО, зброя, 

одяг  та амуніція, окремі 

елементи оснащення, 

прибори нічного 

бачення, бронежилет, 

захисні тактичні 

рукавички, каска, захисні 

окуляри, розтяжки та 

інше.  

Спогади про бойові дії – 

відеозаписи. 

Командири та 

бійці військових 

підрозділів, 

родини загиблих 

 

- бойові дії поблизу 

Дебальцевого 

1-а окрема танкова 

бригада,14-а окрема 

механізована 

бригада[,4] 

30-а окрема 

механізована 

бригада,[4] 128-а 

окрема механізована 

бригада,  3-й окремий 

полк спеціального 

призначення,, 8-й 

окремий полк 

спеціального 

призначення,,73-й 

морський центр 

спеціальних 

операцій,,,«Київська 

Русь» , Національна 

Документи та карти про 

оперативну діяльність 

підрозділів, фотографії 

командирів та бійців, що 

відзначилися, списки 

бійців, що загинули, 

фотографії, нагороди,  

посвідчення учасників 

АТО, зброя, одяг та 

амуніція, прибори 

нічного бачення, 

бронежилет, захисні 

тактичні рукавички, 

каска, захисні окуляри, 

розтяжки та інше. 

Спогади про бойові 

події. 

Командири та 

бійці військових 

підрозділів, 

родини загиблих 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA)
https://uk.wikipedia.org/wiki/93-%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/93-%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1-%D1%88%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/74-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/74-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A3%D0%9D_(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/81-%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/81-%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/81-%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/80-%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/80-%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/80-%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/14-%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/14-%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/14-%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/14-%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/30-%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/30-%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/30-%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5#cite_note-tri_bulata-4
https://uk.wikipedia.org/wiki/128-%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/128-%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/128-%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/8-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/8-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/8-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/8-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/73-%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/73-%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/73-%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/73-%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_(25_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_(25_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


гвардія України, МВС 

України,рота 

«Світязь»,«Київ-2» 

ДУК 

 
Участь жінок в бойових 

подіях в АТО 

Розвідники, снайпери, 

артилеристи, польові 

хірурги 

Документи учасників 

АТО, фотографії про 

участь у бойових діях, 

особисті речі, 

посвідчення, 

Нагороди. 

  

Допомога воїнам АТО та 

родинам загиблих 

Центр допомоги 

учасникам АТО и 

членам їх родин 

Документи про надання 

допомоги, фотографії 

умов проживання, 

документи про 

працевлаштування 

 

 

  

Тимчасово переміщені 

особи в краї 

-   

 

  

Волонтерський  рух  в 

Дніпропетровській 

області та Україні. 

Міжнародна гуманітарна 

допомога Україні. 

 

Волонтерські організації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Фонд оборони країни» 

 

«Центр соціальних 

ініціатив» 

 

 

 

«Народна воля Дніпра» 

 

 

Самооборона Майдану 

Дніпропетровської 

області 

Волонтерська служба 

ДУК (ПС) при 

штабе «Правий сектор» 

 

 

Волонтерский союз 

«Відкрите Серце» 

 

Волонтерська допомога 

Українській Армії 

Фотографії про 

діяльність волонтерів, 

листівки, плакати, 

оголошення, що 

закликають допомагати 

військовим, пересенцям; 

зразки гуманітарної 

допомоги, ліків тощо. 

Подяки та грамоти від 

влади, військових  

волонтерам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Дніпропетровсь

к, вул. 

Комсомольська,58  

м. 

Дніпропетровськ, 

пр. К. Маркса, 

93/302 т. 098 618-

58-87 –  Євген 

Валентинович 

https://www.facebo

ok.com/groups/CSI.

Dnepr 

тел: 093 282-55-00, 

Ольга 

https://www.facebo

ok.com/dneprnv 

https://www.facebo

ok.com/groups/633

645826688896 

 

ул. Артема, 94 

ел: 093 241-05-46, 

099 780-04-07, 

Істоміна Олена 

https://www.facebo

ok.com/groups/149

0915297856557/ 

тел: 067 982-92-56, 

098 516-07-89 – 

Світлана 

 

тел.: 067 523-57-

24,  Лідія 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%8F%D0%B7%D1%8C_(%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%8F%D0%B7%D1%8C_(%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2-2_(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://www.facebook.com/groups/CSI.Dnepr
https://www.facebook.com/groups/CSI.Dnepr
https://www.facebook.com/groups/CSI.Dnepr


 

 

 

Медична допомога. 

Лікарі на фронті та в 

тилу.  

 

Штаб допомоги 

«Дніпро» 

 

 

 

 

Лікарня Мечникова 

 

Лікарня швидкої 

медичної допомоги  

 

 

 

 

Міська лікарня №4 

 

 

Міська лікарня №6 

 

 

 

Міська лікарня №16 

 

Міська лікарня №2 

 

 

 

 

 

Військовий шпиталь  м. 

Дніпропетровська 

 

 

 

Фотографії доставки 

поранених,проведення 

операцій, догляд та  

реабілітація поранених, 

добровільна здача крові. 

Матеріали донорів – 

довідка про забирання 

крові, особисті 

матеріали, фото 

 

Миколаївна 

вул. 

Комсомольська, 

58, тел..063 652-

75-72, 

centrdopomogi@g

mail.com 

пл. Жовтнева 

вул. Бардина 

тел..098 516-07-

89 – Світлана 

Свердличенко 

тел.. 063 811-75-

98 – 

Аліна Свердличен

ко 

тел..097 875-84-07: 

Лариса 

тел..067 563-45-25 

Катерина пр. 

Калинина, 53 

тел..098 978-10-90 

– Катерина, 

https://www.facebo

ok.com/groups/713

506632058310/ул. 

Комсомольская, 

63 тел..093 488-93-

92 – Кристина 

http://vk.com/dopo

mogagospitalwww.

gospital.vov.ru 

19. Звільнення 

полонених та заручників 

 

 Фотографії про зустріч з 

рідними, посвідчення 

учасника АТО, фото та 

документи про 

проведення 

психологічної адаптації. 

Особисті речі – 

обмундирування та його 

окремі елементи. 

  

Виникнення інституту 

військових капеланів 

Церковне керівництво. Фотографії про 

матеріальну допомогу 

бійцям. Фотографії 

проведення церковних 

служб: молебень, 

відспівування загиблих, 

сповіді. 

Причастя серед воїнів. 

Речі капеланів – 

підрясник,  хрест. 

Документи про 

створення капеланської 

варти у підрозділах 

 

  

http://www.gospital.vov.ru/
http://www.gospital.vov.ru/


Живим -  шана, 

загиблим – пам’ять. 

Життя після АТО – 

демобілізовані бійці; 

  

 

    

  - загиблим – пам’ять Родини загиблих воїнів 

– 450 чол. по 

Дніпропетровській 

області 

 

Повідомлення  рідним 

про загибель, фото-

галерея загиблих 

земляків, докладні 

відомості про них, 

документальні та 

особисті матеріали 

загиблих про їх довоєнне 

життя, фото прощання із 

загиблими  та  їх 

похорон, фото місць 

поховання, документи 

про ідентифікацію 

загиблих та невідомих 

воїнів, фото вшанування 

пам’яті. 

Родини загиблих 

бійців 

 

 

 

 


