
Що таке «БУР» ? 

 

«А як ти потрапила в проект?» - запитав мене один із волонтерів 

БУРу, коли ми повертались додому в поїзді Лисичанськ-Київ. 

   «Я просто люблю пізнавати щось нове: активні заходи, громадську 

діяльність і тому подібне. Гортаючи список актуальних проектів, серед 

яких був «Будуємо Україну разом», зір мій сфокусувався на слово 

«будуємо», так як спеціальність, на якій я навчаюсь звучить – 

«Будівництво та цивільна інженерія» в Чернівецькому національному 

університеті факультеті архітектури, будівництва та декоративно-

прикладного мистецтва.   Не дивлячись на те, що прийдеться поїхати на 

Донбас, де ведуться бойові дії, без вагань заповнила анкету, в якій вказала 

напрямок своєї спеціальності. Мені зателефонували і запросили у проект». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Суть проекту «Будуємо Україну разом» полягає в тому, щоб 

допомогти сім’ям будівлі яких постраждали в наслідок бойових дій на 

Сході України. Тобто, волонтери виконують різні ремонтні роботи під 

керівництвом майстра на об’єкті. Крім того, це хороша  можливість 

подорожувати та пізнавати свій край, допомагати тим, хто потребує 

допомоги, знайомитись з молоддю з різних областей та активно і весело 

відпочивати після робочого часу.  



   Я прийняла участь у проекті в м. Лисичанськ Луганської області в 

період з 26 березня по 3 квітня 2017 року. 

   В перший день (неділя) нас урочисто зустріли, смачно нагодували, 

ознайомили з планами роботи, провели інтерактиви , «Team 

building»(побудова команди)  і, звичайно, інструктаж з техніки безпеки та 

охорони праці. 

   Перед нами (22 волонтери, представники з різних міст України і 5 

організаторів) стояли 4 об’єкти, які потребували нашої допомоги: три 

житлові будівлі, одна з яких - «Дитячий будинок сімейного типу», де 

проживає 14 дітей, 12 з яких всиновлені і четвертий об’єкт - Лисичанський 

кінотеатр «Дружба».  

   І Саме над цими об’єктами  

протягом шести днів ми активно 

працювали.  

В 6:00 підйом, ранкова зарядка, 

сніданок і вперед на робочі об’єкти. На 

яких виконували найрізноманітніші 

роботи:  розбивали стіни, шпаклювали, 

заливали підлоги, утеплювали фасади і 

дахи (ніколи не забуду відчуття після мінвати),  висотні роботи і багато 

інших.  Під час виконання цих завдань мені знадобилися знання, здобуті за 

моєю спеціальністю, на факультеті архітектури, будівництва та 

декоративно-прикладного мистецтва ЧНУ і попередньо здобуті знання в 

Чернівецькому коледжі будівництва та архітектури ЛНАУ.     

   Отримані знання я застосувала  в діагностиці та відновленні 

пошкоджених будинків. Тут  я безпосередньо оволоділа деякими 

будівельними інструментами і пристроями і підказувала волонтерам 

державні будівельні норми з реконструкції будівель і споруд.  



    Особливо весело було, коли місцеві МНСники допомагали нам на 

об’єкті і міряли все рулеткою (висоту дверей, товщину стін, відкосів..) , а я 

«на око» казала їх розміри, оскільки знаю це по нормах, і розміри 

сходились. Чоловіки сміялись зі словами «Приехала здесь бандеровка и 

учит нас, москалей,  как работать на стройке».  За все це, власне, дякую 

Паскареві Василю Михайловичу та подружжю Карвацьких Жанні 

Кирилівні та Дмитру Васильовичу, які совісно навчили.  

 Мала можливість попрацювати з сучасним  

лазерним нівеліром, та освіжити знання з 

дисципліни «Геодезія», котрі отримала завдяки 

викладачеві Вилка С.Г. І дякую всім викладачам, 

як університету так і коледжу, які мене вчили. 

Вважаю всю цю практику чудовим досвідом для 

своєї спеціальності. 

 

  



 

   Після трудового дня повертались близько о 16-18 год на базу 

волонтерського табору, розташовану на території ДЮСШ на березі річки 

Сіверський-Донець, що поблизу новозведеного в січні 2017року моста, 

через річку, який був підірваний ще в 2014році.  

Організатори славно потурбувались про культурне програму. Так, нам 

була влаштована екскурсія Донбасом. Відвідали висотні місця з яких 

відкривались панорами міста, побачили шахти, багато підприємств (які уже 

не функціонують) ознайомилися з історією «Бермудського трикутника 

України» - Лисичанськ, Рубіжне, Сєверодонецьк. Відвідали музей міста. 

Каталися верхи на конях. Спілкувалися з гостями із Сербії, Rajko Bozic i 

Georges Daou - організаторами одного із наймасштабніших фестивалів 

Європи «Exit festival», який свого часу став революцією в Сербії, після якої 

змінилась історія країни на політичному рівні.  

   Наша волонтер Христя проводила 

майстер-клас із писанкарства, до якого 

долучилася багатодітна сім’я, якій ми 

допомагали в відновленні їх будинку. На 

міському стадіоні грали в футбол, 

волейбол, кидали фрізбі, освоювали 

бейсбол. В погожі вечори проводили час 

біля ватри, де в теплому колі співали пісні 

під гітари та ділились враженнями 

проекту. На завершення тижня організували концерт в приміщенні 

кінотеатру «Дружба», де запросили виступати місцеві гурти One Vox та 

Two Bus, а в кінці заспівали пісню про проект «Будуємо країну разом». Все 

було дуже атмосферно. Чимало відвідувачів зібралося на концерт, серед 

яких були навіть солдати! 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Вражень по закінченні участі в проекті – багато. І всі позитивні! 

Єдиний мінус – важко прощатися з людьми, які тобі за тиждень ніби стають 

рідними. Але місію бригади виконано, а на зміну нам уже приїхав другий 

загін молодих людей, які хочуть зробити добрі внески в стан країни. І ще 

багато таких приїде попереду. Не заздрю організаторам, перед якими стоїть 

завдання кожного тижня прощатися з одними волонтерами і зустрічати 

інших.  Але задача кожного з нас не залишатись байдужим до чужої біди. 

Бо саме в цьому і проявляється людяність. 

 Хочеш поєднати корисне з приємним? Наприклад, відвідати місто, у 

якому ще ніколи не бував та допомогти місцевій потребуючій сім'ї? Чи 

розмалювати сіру будівлю разом із однодумцями з різних регіонів країни? 

Тоді тобі сюди!  

Культурно-освітній проект "Будуємо Україну разом" шукає 

волонтерів, аби спільними зусиллями внести барв та яскравих емоцій у 14 

міст по всій Україні. Заповнюй анкету http://bit.ly/2ieyOOo і поринь у 

БУРхливі пригоди!  

А також проводиться збір коштів для реалізації БУР, тому можеш 

долучитись до його підтримки - http://bit.ly/2lfiOi2 

http://bit.ly/2lfiOi2


 

  


