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Козацтво об’єднує народи

На фото (зліва-праворуч): Верховний отаман Болгарсько-Українського Реєстрового Козацтва (БУРК) в Республіці Болгарія, генерал-полковник УРК Валентин
Найденов, заступник Верховного отамана БУРК, генерал-майор УРК Валентин Димитров, начальник штабу БУРК, генерал-майор УРК Венцеслав Глєбов,
радник Верховного отамана БУРК, майор УРК Мінка Христова з прапором козацького товариства БУРК

У першій декаді травня 2015 року
відбувся перший візит офіційної
делегації ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво» на чолі з Гетьманом УРК
Анатолієм Шевченком до Республіки
Болгарія. Метою візиту було проведення
офіційної презентації нового представництва ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво» за кордоном – БолгарськоУкраїнського Реєстрового Козацтва, яке
очолив Верховний отаман БолгарськоУкраїнського Реєстрового Козацтва,
г е н е р а л - п ол к о в н и к Ук р а ї н с ь к о г о
Реєстрового Козацтва Валентин
Найденов.
До складу української делегації
ввійшли начальник Генерального
штабу УРК, генерал-лейтенант УРК
Сергій Тараненко, помічник Гетьмана
УРК, капітан УРК Тетяна Єрошенко,
колишній командувач ВійськовоМ о р с ь к и м и с и л а м и Ук р а ї н и ,

C M Y K

віце-адмірал Борис Кожин, директор
інституту садівництва НАН України,
академік НАНУ, підполковник УРК
Ігор Гриник, директор інституту
агроекології і природокористування
Орест Фурдичко, директор державного
підприємства «Новосілки» Василь
Гаврилюк.
По дорозі, на Подільській землі,
Гетьман УРК Анатолій Шевченко
зустрівся з отаманом Вінницького
обласного товариства УРК Миколою
Крижанівським, з яким обговорили
стан справ, відзначивши позитивні
моменти та недоліки в роботі цього
козацького товариства.
На сонячній Буковині делегацію
козацької старшини УРК зустрів
отаман Чернівецького обласного
товариства УРК Ярослав Цюпак. У
Чернівцях очільник реєстрових козаків
України провів невелику козацьку

раду, на якій отаман буковинських
реєстровців відзвітував про роботу
очолюваного ним козацького товариства та поділився планами на майбутнє.
У столиці Буковинського краю
також відбулася цікава зустріч із
Заслуженим природоохоронцем
України Сергієм Рогульцем, який
також зацікавився діяльністю ВГО
«Українське Реєстрове Козацтво»,
виявивши бажання втупити до лав
УРК. Анатолій Іванович Шевченко
подарував господарям авторські
монографії «Христос» і «Бог», а також
примірники козацького часопису
«Україна козацька».
А перетнувши українськорумунський кордон, в цій сусідній і
дружній державі делегацію реєстрових
козаків зустрічав і супроводжував
кандидат в отамани Українського
Реєстрового Козацтва в Республіці

Румунія Василь Шолда. Пан Василь
провів для гостей цікаву екскурсію
столицею цієї країни Бухарестом
та поділився своїми думками щодо
перспектив розбудови та розвитку
козацького руху в цій країні, зокрема
розповів про своє бачення в цьому
контексті ролі реєстрового козацтва
як громадської структури, мета якої☻–
патріотичне виховання та духовний
розвиток як представників української
діаспори в цій країні, так і залучення
до цього руху корінного населення,
особливо молоді.
(Продовження теми та фоторепортаж про перебування делегації
УРК в Болгарії читайте на стор 8-9.)
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
Фото прес-служби БУРК
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НАКАЗ
№ 373/086 від «27» червня 2015 р.
Про затвердження рішення Ради генеральної таршини ВГО УРК
Чергова Рада Генеральної старшини підрозділів ЗСУ, МВС, Національної
Українського Реєстрового Козацтва, Гвардії України оголосити подяку
що відбулася 20 червня 2015 року у керівникам Адміністрацій Гетьмана
місті Херсон, розглянула звіти керів- УРК та обласних козацьких органіництва обласних організацій УРК за зацій УРК:
– Ге р о ю к о з а ц т в а , Го л о в і
2014 рік та січень-травень 2015 року.
Р а д а з а т в е р д и л а п о з и - Адміністрації Гетьмана УРК у
тивні та своєчасні дії обласних Прикарпатському регіоні України,
організацій УРК, спрямовані на захист отаману Івано-Франківського
незалежності і цілісності України: обласного товариства УРК, генеІвано-Франківського обласного това- ралу козацтва Смачилі Михайлу
риства УРК, Приазовського регіону Васильовичу; начальнику штабу
УРК; Тернопільського обласного Івано-Франківського обласного
товариства УРК, Харківського облас- товариства УРК, полковнику УРК
ного товариства УРК, Херсонського Кирилову Петру Івановичу.
– Ге р о ю к о з а ц т в а , Го л о в і
обласного козацького товариства УРК.
Рада Генеральної старшини зазна- Адміністрації Гетьмана УРК у
чила, що козаки України та закордонних Приазовському регіоні України,
козацьких організацій Українського г е н е р а л у к о з а ц т в а Н є ф е д к і н у
Реєстрового Козацтва в ці складні для О л е к с а н д р у О л е к с і й о в и ч у ;
України часи об’єдналися навколо начальнику штабу Приазовського
ідеї Духовності і Патріотизму, заради р е г і о н у У Р К , г е н е р а л - м а й о р у
збереження незалежності й цілісності У Р К К н и ш е н к у В о л о д и м и р у
України. Козаками та берегинями Архиповичу.
– Отаману Тернопільського обласУРК була зібрана та вручена своїм
побратимам-реєстровцям, які наразі ного товариства УРК, військовому
перебувають в зоні проведення АТО, капелану УРК у Прикарпатському
матеріально-технічна допомога (тепло- регіоні України, полковнику УРК
візори, автотранспорт, одяг, продукти В’ячеславу Кізілову.
– Голові Адміністрації Гетьмана
харчування). В цьому проекті була
задіяна переважна більшість облас- УРК у Східному регіоні України,
них і міських організацій ВГО УРК, а генералу козацтва Пісковацькому
також наших закордонних організацій, Ю р і ю Ге о р г і й о в и ч у ; о т а м а н у
Харківського обласного товаризокрема Японії, Болгарії, Естонії.
Більшістю голосів (один член ради ства УРК, генерал-лейтенанту УРК
Генеральної старшини УРК утримався) Федоряці Олександру Дмитровичу.
– Голові Адміністрації Гетьмана
діяльність Львівського обласного
козацького товариства УРК за період УРК у Південному регіоні України,
2014 року та січня-травня 2015 року отаману Херсонського обласного
товариства УРК, генералу козацтва
визнана незадовільною, а саме:
1. Не представлений звіт про орга- Капленку Євгенію Анатолійовичу.
Отаманам закордонних організанізаційну і фінансову роботу до
цій УРК: Японії – Герою козацтва,
Генерального штабу УРК.
2. Не представлений сучасний реєстр представнику Гетьмана УРК в
козаків Львівського обласного козаць- Японії, генералу армії УРК Йосіхіко
кого товариства УРК до Генерального Окабе; Болгарії – Верховному отаману Болгарсько-Українського
штабу УРК.
3. Бійцям єдиного в Україні добро- Реєстрового Козацтва, генерал-полв о л ь ч о г о к о з а ц ь к о г о б ат а л ь н у ковнику УРК Валентину Найденову;
«Торнадо», який захищає Східні Естонії – голові Адміністрації
рубежі нашої країни в зоні АТО, осо- Гетьмана УРК у країнах Балтії, генебовим складом Львівського обласного рал-полковнику УРК Володимиру
товариства УРК не було надано ніякої Паламару; начальнику штабу, голові
матеріальної допомоги (одяг, їжа, комісії з етики та нагород в країнах
техніка), а також не запропоновано Балтії, генерал-лейтенанту УРК
жодного козака від цього козацького Михайлу Коту.
2. Пропоную керівникам обласних
товариства до складу батальйону або
до інших окремих козацьких бойових козацьких товариств УРК своїми
підрозділів, які знаходяться у зоні наказами нагородити козаків і береАТО. Аналогічне відношення керів- гиньУРК, які беруть або брали участь
ництва ЛОКТ УРК до козацької роти у бойових діях у складі ЗСУ, ВМС,
спецпризначення ім. Т.Г. Шевченка, ЗСУ, МВСУ, Прикордонних військ,
яка бере участь у бойових діях поблизу Національної Гвардії та добровольчих підрозділів.
міста Маріуполь.
3. Звільнити генерал-майора УРК
4. Не проведена робота з організації
передплати газети «Україна козацька» Костишина Андрія Богдановича з
посади отамана Львівського обласна теренах Львівщини.
Рада Генеральної старшини УРК ного козацького товариства УРК з 1
липня 2015 року.
вирішила:
4. Призначити генерал-майора
– За незадовільне виконання своїх
обов’язків, запропонувати Гетьману УРК Колодія Романа Степановича
УРК звільнити генерал-майора УРК виконуючим обов’язки отамана
Костишина Андрія Богдановича з Львівського обласного товариства
посади отамана Львівського обласного УРК з 2 липня 2015 року.
5. Начальнику Генерального
козацького товариства УРК.
Н а в и к о н а н н я р і ш е н н я Р а д и штабу УРК, генерал-лейтенанту
Генеральної старшини УРК від УРК Тараненку Сергію Івановичу в
термін до 2 серпня 2015 року надати
20.06.2015 року,
Гетьману УРК пропозицію щодо
НАКАЗУЮ:
1.За патріотичну діяльність і орга- кандидатури на посаду отамана
нізаційну роботу козаків і берегинь Львівського обласного козацького
обласних козацьких підрозділів УРК, товариства УРК для її затвердження.
6. Наказ довести до керівного складу
участь у формуванні добровольчих
козацьких підрозділів для захисту Українського Реєстрового Козацтва та
незалежності й цілісності нашої особового складу Львівського обласДержави та їх всебічну підтримку, ного козацького товариства УРК.
7. Контроль за виконанням наказу
що надало можливість на початку
бойових дій на Сході України зупи- залишаю за собою.
нити розширення зони бойових дій,
ГЕТЬМАН УРК А. І.ШЕВЧЕНКО
виграти час для формування бойових

Перемоги вчать наївних, а поразки - мудрих;
успіх дають одиниці уроків, а невдачі - тисячі.
Вчіться на уроках переможених
Гете

СПРАВА ПРОТИ «ТОРНАДО»?
В інформаційному агентстві УНІАН
нещодавно пройшла прес-конференція,
на якій правозахисники та керівництво
добровольчого козацького батальйону «Торнадо» надало інформацію
про кримінальну справу, порушену
проти вісьмох бійців підрозділу, в
тому числі проти командира батальйону Руслана Оніщенка. За словами
заступника Генерального прокурора
Анатолія Матіоса, командира підрозділу звинувачують у створенні злочинної
організації, спонуканні підлеглих до
скоєння злочинів, в тому числі сексуально-насильницького характеру.
Нагадаємо, що військовослужбовці
підрозділу несли службу в зоні АТО
поблизу Лисичанська Луганської
області.

аніж високо посадовцям відповідати
за провали у військових операціях та
загибелі наших хлопців під Ізварино,
Іловайськом, Дебальцеве.
Для мене є дивним те, що у всіх
затриманих в «справі Торнадо» наявні
тілесні ушкодження, це при тому, що
всі вони прибули до слідчих органів
самостійно, за повістками. Це означає,
що прямо в кабінетах слідчих на них
здійснювали фізичний влив, очевидно
з метою «вибити» показання.
І найголовніше, наголошую, що до
вироку суду ніхто не має права називати підозрюваних злочинцями, як це
робиться наразі в даній справі».
Юристи упевнені, що переслідування
бійців добровольчих формувать мають
безпосереднє відношення до затримки

Дмитро Рева, Микола Цукур, Оксана Томчук і Віталій Погосян під час пресконференції в інформагнстві УНІАН. Фото Ганни Косенко

У прес-конференції взяли участь
заступник командира роти батальйону
«Торнадо» Микола Цукур, голова
правління правозахисної групи «Січ»
Оксана Томчук, директора правозахисної групи «Січ» Дмитро Рева та
член Ради правозахисної групи «Січ»
Віталій Погосян.
Починаючи прес-конференцію,
Оксана Томчук наголосила на тому,
що останнім часом спостерігається
тенденція кримінального переслідування військовослужбовців саме
добровольчих підрозділів, які беруть
безпосередню участь в АТО в східній
частині України як у складі силових
структур так і самостійно. Так були
заведені справи на бійців батальйонів «Айдар», «Правий сектор» та
інших добровольчих формувань. І ця
проблема набула справді великого
масштабу. Правозахисників непокоїть
той факт, що справа перебуває у стані
розгляду, а вже лунають звинувачення
на адресу підозрюваних з вуст високопосадовців навіть з екранів телевізора.
«Хоча у нашій державі діє презумпція
невинуватості, насправді ми бачимо,
що підозрюваних вже називають
винними ще в процесі досудового розслідування. І саме про це ми чуємо від
тих компетентних людей, які мають
бути стриманішими у своїх висловлюваннях», - говорить адвокат Оксана
Томчук.
ЇЇ колега Віталій Погосян зазначив,
що підозри відносно дій військовослужбовців різних добровольчих
батальйонів дуже схожі, в їх основі
«організація злочинного угрупування». Тому вважає справи політично
умотивованими, спрямованими на
дискредитацію добровольчого руху в
цілому. «Якщо буде знищено добровільчий рух, то зникне мотивація в
нинішніх бійців підрозділів і майбутніх захисників Вітчизни, - розповідає
пан Віталій. – З іншого боку простіше
списати всі негаразди на добровольців,

ними потоків контрабандних товарів,
які намагалися перевезти через лінію
розмежування. «Дійсно, зараз потік
фур кудись подівся. І ми знаємо куди.
Товари стали перевозити залізничними шляхами, - говорить Оксана
Томчук. – Врешті, на нашу думку, всі
ці справи не є кримінальними, а проводяться за політичним замовленням.
Звинувачення безпідставні і на сьогодні
не мають жодного підтвердження».
За словами заступника командира роти добровольчого батальйону
«Торнадо» Миколи Цукура, з метою
запобігання будь-яких провокацій направлених на дискредитацію
добровольчого руху, наразі всі бійці
батальйону за наказом командування
проходять службу в іншому місці дислокації й готові виконувати накази по
захисту української землі від російсько-сепаратиських військ.
Справу, заведену військовою прокуратурою щодо батальйону «Торнадо»,
я пов’язую з тим, що ми ще з квітня
місяця фіксували й оприлюднювали
факти незаконного перевезення товарів через кордон зони АТО, а також
випадки розкрадання в особливо
великих розмірах. І в нас є цьому документальні докази, - зазначив Микола
Цукур.
Наразі правозахисники, громадські організації, в тому числі ВГО
«Українське Реєстрове Козацтво»,
члени якого постійно надавали волонтерську допомогу воїнам батальйону
«Торнадо» роблять усе можливе, аби
не дати дискредитувати захисників
Вітчизни в очах співгромадян.
«Невинні матимуть можливість продовжувати боротьбу з ворогом, а винні
будуть покарані», - такої думки дотримується міністр МВС Арсен Аваков,
у відомстві якого наразі перебуває
добровольчий батальйон «Торнадо».
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»

Ми прийшли в цей світ, щоб допомагати один одному
в нашій подорожі по життю
У. Джеймс
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Цілющі джерела козацької слави
В осередках УРК

У 306-ту річницю створення Кам’янської Січі – адміністративного та військового центру
Запорозького козацтва у 1709–1711 та 1728–1734 роках, який розташовувався в гирлі річки
Кам’янка на правому березі Дніпра і був заснований після зруйнування Чортомлинської
Січі, вшанувати пам’ять легендарних героїв зібралися представники козацьких організацій
Херсонської та Дніпропетровської областей. Сьогодні ця місцина – село Республіканець
Бериславського району Херсонської області. Нагадаємо, що Кам’янську Січ включено до
Національного заповідника «Хортиця».

Реєстровці Херсонського обласного товариства УРК на місці Кам’янської Січі

Щороку першого травня
п р е д с т а в н и к и В ГО У Р К
під керівництвом голови
Адміністрації Гетьмана УРК у
Південному регіоні України,
отамана Херсонського обласного товариства УРК, генерала
армії УРК Евгена Капленка
беруть участь в урочистостях,

присвячених вшануванню тих,
хто боронив свою Вітчизну від
загарбників. Скільки їхньої
крові пролилося у вічність,
скільки молитов піднялося до
неба, скільки гіркого суму за
загиблими було у серці, знають
тільки Господь, мовчазні руїни
та земля під ногами.

Заходи розпочалися з
виносу козацьких прапорів,
які урочисто пропливли над
вишикуваними мовчазними
шеренгами учасників, змушуючи завмирати серце, та
молебня біля пам’ятника
козакам і могил кошових
отаманів Костя Гордієнка

Співпраця

ВОРОГ ДАЛІ НЕ ПРОЙДЕ!

22 травня 2015 року
у Великих Мостах, що
на Львівщині військовослужбовці-кінологи відзначали
ювілей військової частини.
Виповнилося 70 років із
дня створення Кінологічного
навчального центру Державної
прикордонної служби України,
який сьогодні очолює полковник Валерій Мошора. За роки
своєї діяльності військова частина підготувала та випустила
у світ десятки тисяч професійних кінологів і їх четвероногих
помічників. Вони на відмінно
виконують свої обов’язки
на території не лише нашої
держави, але й за кордоном. З
початком Антитерористичної
операції на сході України
у кінологічному центрі проходять підготовку та бойове
злагодження багато прикордонних підрозділів. Навчання
проводять висококласні
фахівці з великим досвідом
роботи.
Сьогодні на лінії розм е ж у в а н н я , в з о н і АТО ,
прикордонники з собаками
проводять перевірки транспортних засобів та громадян
на наявність незаконної зброї,
вибухових та наркотичних
засобів тощо.
На ювілей до прикордонників-кінологів завітало багато
гостей. Серед них — представ-ники обласної, районної

( Го л о в к а К о с т я н т и н а
Го р д і й о в и ч а ) і В а с и л я
Єрофєєва.
Поруч із овіяним славою
кам’яним хрестом на могилі
видатного військового і
політичного діяча XVIII ст.,
кошового отамана Запорізької
Січі, згодом Кам’янської та
Олешківської Січей - Костя
Гордієнка, виголосили свої
промови представники
козацьких організацій та
об’єднань. Серед присутніх
не лише організацією, дисципліною, а й чисельністю
вирізнялися козаки та берегині Українського Реєстрового
Козацтва. Запам’ятався емоційний виступ берегині УРК
Л.В. Горощенко, яка нагадала про величезний внесок
наших пращурів-козаків у
справу створення та розбудови
Української держави, який
важко переоцінити. За її словами, саме завдяки козакам,
наша держава, не зважаючи
на тяжкі часи випробувань –
була, є і буде! Емоційно та
патріотично звучали промови начальника управління
внутрішньополітичної діяльності департаменту з питань
внутрішньої та інформаційної політики Херсонської
облдержадміністрації
Павла Гавриша та заступника голови Бериславської

святковий настрій. Звучали
виступи та привітання, потім
публіку пожвавив гучний та
могутній постріл козацької
гармати. Згодом усі присутні
перемістилися на стадіон
кінологічного центру, де кінологи демонстрували показові

Козацька старшина Львівського обласного товариства УРК із заступником командира Кінологічного
навчального центру Держприкордонслужби України, підполковником Андрієм Лущиком

та місцевої влади. Привітати
своїх друзів-прикордонників
приїхали козаки-реєстровці: отаман Львівського
обласного товариства УРК
Андрій Костишин та отаман
Північно-Західного міжрайонного товариства УРК
Олег Попруженко, отаман
Сокальського районного
товариства УРК Василь
Нідзвіцький, його заступник
Михайло Годісь, начальник штабу Сокальського
районного товариства УРК
Петро Моргунов, який

також є прикордонником і
проходив службу в цій військовій частині, отаман
Червоноградського міського товариства УРК Мирон
Човага та інші козаки.
Свято розпочалося з шикування прикордонників та
гостей. Урочисто співали гімн
України. У гостей зринали
сльози на обличчях, коли вони
дивилися на мужніх військовослужбовців. Шквал вітру
розвівав знамена, барабанив
дощ, але навіть погодні «сюрпризи» не змогли зіпсувати

виступи зі своїми вихованцями. Там також оглянули
автомобільний транспорт,
який є на озброєнні у прикордонників. До уваги відвідувачів
представили зразки стрілецької зброї.
Піднесені та сповнені ентузіазму, всі рушили до міського
Народного дому, де було
зачитано накази та розпорядження про нагородження та
заохочення прикордонників і
працівників кінологічного центру, вручено грамоти, подяки та
подарунки найдостойнішим.

райдержадміністрації
Олександра Шокурова, який
у своєму зверненні зазначив:
«Наша історія - просвітництво
майбутньої свободи. Наша
державність народилася
на берегах сивого Дніпра.
Сьогодні це усвідомлюємо
не на словах, а на ділі. Хто
на передовій, хто вдома
збирає допомогу, віддаючи
останнє нашим захисникам.
Незалежність України є не
лише найголовнішою подією
в нашій новітній історії, але
й необхідною умовою успішного, безпечного та щасливого
життя кожного».
П а в л о Га в р и ш з а ч и т а в
звернення українського бійця«кіборга», мужнього захисника
донецького аеропорту, яке на
своїй сторінці в соцмережі
висвітлив активіст партизанського руху в зоні АТО.
Закінчилась урочистість
виконанням гімну України,
слова якого, як колись козацькі
«чайки», попливли хвилями
Дніпра-Славути, піднялися
до небес та довго ще звучали
в серцях козаків. Не залишив
нікого байдужим традиційний
козацький куліш.
Козаки ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво» у нинішні
непрості часи надійно стоять
на сторожі інтересів держави
та Херсонщини, охороняють
кордони і громадський порядок, захищають мир у нашому
спільному домі.
Володимир РЕНГАЧ,
полковник УРК
Херсонська область
Фото автора
До почесного товариства
звернувся отаман Львівського
обласного товариства УРК
Андрій Костишин. Від імені
реєстрового козацтва він привітав усіх присутніх із святом,
зазначивши, що пишається
тісною співпрацею реєстровців із прикордонниками
Кінологічного центру і вручив
командиру військової частини Валерію Мошорі грамоту
Українського Реєстрового
Козацтва та великий гобелен
з образом святого Миколая
Чудотворця.
Прикордонники для своїх
гостей організували концерт,
родзинкою якого став виступ
ансамблю пісні й танцю
Державної прикордонної
служби України. У їхньому
виконанні звучали патріотичні та ліричні пісні. Глядачі
з великим задоволенням дивилися виступи танцювального
колективу.
За словами отамана
Північно-Західного міжрайонного козацького товариства
Олега Попруженка, у начальника Кінологічного центру
Валерія Мошори, як завжди,
все на найвищому рівні. Ми
можемо пишатися такими
командирами і впевнені,
що з такими досвідченими
керівниками, воїнами-професіоналами буде підготовлено
ще багато справжніх фахівців-кінологів, захисників
нашої Вітчизни. Упевнені —
ворог далі не пройде!
Ольга ПОПРУЖЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
м. Жовква,
Львівська область
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Цінність зерна визначається його врожайністю.
Цінність людини – тією користю,
яку вона може принести своєму ближньому
Гарібальді
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В осередках УРК

Козацькі свята

ЯДЛІВСЬКИЙ КОЗАЦЬКИЙ КУРІНЬ CВЯТО У ХОРОСТКОВІ

Щедра та багата наша українська земля цікавими місцями, славетною історією, співучою
мовою. І все ж найголовніший скарб нашої неньки-України — щирі, відкриті люди, патріоти своєї
Батьківщини, які своєю щоденною працею відроджують духовність та любов до України в серцях
людей, і особливо в підростаючого покоління. З такими чудовими людьми я познайомився в селі
Перемога Баришівського району Київської області.

Історія цього мальовничого села сягає сивої
давнини. Перші поселення тут
з’явилися ще за кам’яної доби.
За часів князівства на цих
землях були мисливські угіддя
боярина Петра з дружини
Чернігівського князя і були
спалені під час татаро-монгольської навали. Пізніше
сюди приїхав козак Ядло,
який, власне, заснував
поселення і від його імені
пішла назва села — Ядлівка.
В Ядлівці утворився козацький
курінь, що входив до складу
Баришівської козацької сотні
Переяславського полку, про
що свідчать архівні документи
полкової канцелярії.
У роки сталінської колективізації та геноциду українського
народу, внаслідок Голодомору
1932–33 років в селі померло
близько 1000 людей.
Під час Другої світової війни
гітлерівські окупанти, відступаючи, в серпні 1944 року спалили
село. Частини Радянської армії
звільнили Ядлівку 21 вересня
1944 року. Саме в цей день святкується храмове свято, адже
21 вересня відзначається Свято

Шевчука, протоієрея Михайла
Кільчицького, старших дітей
і підлітків, всього 50 осіб.
Лунали вірші й пісні з вуст
маленьких реєстровців, для
яких свято стало важливою
подією у їхньому житті.
Свято продовжилося
спортивними показовими
виступами. Козачата змагалися в перетягуванні канату,

Отаман Баришівського районного осередку УРК, капітан УРК
Андрій Максименко з козачатами Ядлівського козацького куреня

взяли участь діти, педагогічний колектив Перемозького
НВК, представники органів
місцевого самоврядування,
батьки учнів, керівництво
Баришівської райдержадміністрації, представники
Київської облдержадміністрації і звичайно козацька
старшина Київського обласного товариства УРК, всього
близько 100 чоловік.

Голова ради старійшин Київського обласного товариства УРК, генералполковник УРК Віктор Книшев, головний отаман Київського обласного
товариства УРК, генерал-майор УРК Володимир Іванов, настоятель
храму Різдва Пресвятої Богородиці, протоієрей Олександр серед
козаків і берегинь Ядлівського козацького куреня

Різдва Пресвятої Богородиці,
яка завжди шанувалася серед
тутешнього люду як заступниця козацтва. До речі, в селі
діє церква Різдва Пресвятої
Богородиці, побудована ще
1892 року і є мовчазним свідком багатьох буремних подій
в історії села.
1945 року село було перейменоване й отримало назву
Перемога. Тяжкі часи переживало село протягом свого
довгого існування, але після
руйнувань воно знов і знов
відроджувалось, що свідчить
про незламність духу українського народу! Так в людських
душах, мабуть на рівні генетичної пам’яті відроджується
усвідомлення приналежності
до славетного козацького роду!
А 23 травня 2015 року в місцевій школі відбулася перша
посвята до лав УРК, в якій

24 травня 2015 року отаман Тернопільського обласного
товариства УРК, полковник
УРК В`ячеслав Кізілов та протоієрей Михайло Кільчицький
із волонтерами Сергієм та
Світланою Стойко взяли участь
у військово-патріотичному
спортивному святі на підтримку
учасників АТО в місті Хоростків
на Тернопільщині.

Зі вступним словом виступив голова Ради старійшин
Київського обласного товариства УРК, генерал-полковник
УРК Віктор Книшев, який
передав вітання від Гетьмана
УРК Анатолія Шевченка
та ознайомив присутніх із
діяльністю ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво». Потім
настоятель церкви Різдва
Пресвятої Богородиці, протоієрей Олександр провів
молебень та благословив вступаючих до лав УРК на добрі
починання.
Церемонія розпочалася з присяги отамана
Баришівського районного
товариства УРК, капітана УРК
Андрія Максименка та отамана Перемозького сільського
осередку УРК, старшого лейтенанта УРК Олексія Грищука,
які працюють викладачами

у місцевому НВК. Після них
зачитували текст присяги
джури та лелі, які милували
око гарними національними
одностроями та вразили
усвідомленням серйозності
продекламованих в присязі
слів. Церемонію посвяти в реєстровці проводив головний
отаман Київського обласного
товариства УРК, генерал-майор
УРК Володимир Іванов.
Після посвяти діти співали
козацькі пісні, декламували вірші. До присутніх зі
щирими словами звернулися
заступник головного отамана
Київського обласного товариства УРК, полковник УРК
Максим Павленко, виконуючий обов’язки голови
Баришівської РДА Дмитро
Загуменний, начальник
відділу культурно-просвітницьких програм молодіжного
центру управління молоді та
спорту Київської ОДА Наталія
Топчій, начальник управління освіти, молоді та спорту
Баришівської РДА Надія
Слухай, завідувач районного
методичного кабінету Оксана
Загорулько, голова профспілки працівників освіти
Віра Ворона, сільський голова
с. Перемога Тетяна Рихлик,
директор Перемозького НВК
Олена Ярмольчик, заступник
директора з виховної роботи
НВК Світлана Кирпенко.
Після урочистої частини,
завгосп школи Віталій
Бишовець частував всіх присутніх козацьким кулішем,
який смакував як дітям, так і
дорослим.
Від імені ВГО УРК хочу
висловити подяку всім, хто
брав участь в організації
урочистостей та підтримав
розвиток козацького руху.
Сподіваюся, що на козацькій
Баришівщині буде зростати
кількість патріотів, відданих
козацькій справі людей.
Максим ПАВЛЕНКО,
полковник УРК,
Київська область
Фото автора

На передньому плані військовий козацький капелан отець
В’ячеслав Кізілов і протоієрей Михайло Кільчицький

Свято розпочалося з
молитви та підняття державного прапора воїнами, які
беруть участь в АТО. А потім
відбулася урочиста посвята
в козаки, берегині, джури та
лелі Українського Реєстрового
Козацтва. Посвяту пров е л и з а с т у п н и к Го л о в и

виконували силові вправи.
Свою майстерність продемонстрували юні боксери та
каратисти, а також бійці, які
вправно володіють різними
видами стрілецької зброї.
Активну громадянську позицію
продемонстрували учасники
флешмобу — «Ми — за мир».

Посвяту проводить начальник штабу Івано-Франківського
обласного товариства УРК, полковник УРК Петро Кирилов

Адміністрації Гетьмана УРК
у Прикарпатському регіоні
України та Головного отамана
Івано-Франківської обласного
товариства УРК, генералмайор УРК Володимир Карман
і начальник штабу ІваноФранківського обласного
товариства УРК, полковник
УРК Петро Кирилов.
Військовий козацький
капелан отець В’ячеслав
подарував діткам, підліткам
та дорослим козакам і берегиням пам`ятки-присяги,
молитовники та солодощі.
В цей день велика козацька
громада ВГО “Українське
Реєстрове Козацтво” прийняла до своїх лав 16 зовсім
маленьких козачат, а також
Голову міста — Ганну Олійник,
організатора свята Василя

Усіх учасників свята пригощав смачними стравами
ш е ф - к у х а р « Тю н я » . Ус е
це козацьке різнобарв`я
супроводжувалося запальними піснями гурту «Терті
пляцки» та інших творчих
колективів міста Хоросткова.
Багато присутніх долучилися
до добровільного збору коштів
на підтримку воїнів АТО.
Свято вдалося. Переповнені
позитивними враженнями
дорослі й діти надовго
запам’ятають цей день, коли
долучилися до великого й
потужного товариства реєстрових козаків.
Галина КІЗІЛОВА,
берегиня УРК,
Тернопільська область
Фото автора

Людина не для того створена, щоб терпіти поразки...
Людину можна знищити, але її неможливо перемогти.
Е. Гемінґвей
Офіційно
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Верховна Рада визнала УПА
борцями за незалежність України

Верховна Рада України ухвалила закон «Про правовий статус та вшанування
пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті». Законопроект за номером
2538-1 в редакції Юрія Шухевича в цілому підтримали 271 депутат.
Борцями за незалежність України у XX столітті визнаються особи, які брали
участь у всіх формах політичної, збройної та іншої колективної та індивідуальної
боротьби за незалежність України. Закон перелічує десятки організації, починаючи від Січових стрільців, ОУН, УПА і до Народного руху.
Закон зобов’язує державу та органи місцевого самоврядування надавати
соціальні гарантії, пільги або інші виплати борцям за незалежність України у ХХ
столітті та членам їх сімей. Законом визнаються державні та військові нагороди
(відзнаки) і військові ступені борців за незалежність України у ХХ столітті, які
були надані учасникам цієї боротьби органами влади, організаціями, структурами
чи формуваннями.

Пам’ять

Вічна слава героям!

Урочисте покладання
квітів до Меморіального
комплексу Слави, присвячене 70-й річниці Перемоги
у Другій світовій війні,
в і д б ул о с я 9 т р а в н я в
Харкові.
Пам’ять загиблих воїнів
прийшли вшанувати
очільники міста, ветерани війни, представники
багатьох громадських
організацій, духовенство,
студенти харківських
вишів, школярі, жителі
та гості Харкова.
У заході взяли
участь більше двадц я т и п р е д с т а в н и к і в Урочистим маршем у Харкові в День перемоги прохоВ с е у к р а ї н с ь к о ї дять воїни Збройних сил України
громадської організації
військових вишів Харкова пройшли
«Українське Реєстрове Козацтво» на урочистим маршем головною алеєю
чолі з головою Адміністрації Гетьмана меморіалу.
УРК у Східному регіоні України,
1977 року на північній околиці
генерал-лейтенантом УРК Юрієм Харкова в Лісопарку було відкрито
Пісковацьким, отаманом Харківського величний меморіальний комплекс
обласного товариства УРК, гене- Слави, де під час Другої світової війни
рал-лейтенантом УРК Олександром гітлерівці розстріляли тисячі радянсьФедорякою та отаманом Харківського ких підпільників, військовополонених,
міського товариства УРК, генерал- партизан, цивільних мешканців
полковником УРК Іваном Закіпним.
Харкова, євреїв...

НЕМАЄ ПАМ’ЯТІ НЕМА ІСТОРІЇ

По всій Україні, в тому числі в Донецьку та Луганську – майдани, Майдан
Незалежності – в наметах і барикадах. Пекучий мороз, неочікувані
обстріли,гучні вибухи, палаючі шини і коктейлі Молотова, пожежа
в Будинку профспілок, більше півтисячі потерпілих та понад сотня
розстріляних снайперами мітингувальників. Такі події переживала Україна
18-20 лютого 2014 року...

Зараз, рік опісля тих трагічних подій за умов неоголошеної
війни із нашим сусідом зі Сходу,
Президент Петро Порошенко оголосив 20 лютого Днем вшанування
Героїв Небесної Сотні.
Заходи зі вшанування патріотів
України підхопили козаки-реєстровці
Львівщини. Вони взяли участь у
пам’ятному заході, який відбувся в
селі Басівка, що неподалік Львова.
Ця місцина вибрана через її історичну
особливість. Адже саме тут 2010 року
місцеві жителі віднайшли та відновили криївку УПА. Ініціатором
відновлення вояцького схову став
місцевий житель Іван Попович, тепер
директор музею-криївки.

стримували атаки противника,
щоб вона встигла спалити документи. Захопили її лише після того,
як облавники закидали криївку
гранатами…
Досі достеменно невідомо, скільки
ще всього таємниць криється на
нашій рідній землі. Це історичне
місце особливе і для козаків, адже
будучи там, спускаючись під землю
у криївку, як ніде інше, відчувається
дух історії, а в уяві зринають трагічні
образи того героїчного часу.
У патріотичному заході активну
участь взяли реєстрові козаки
Жовківського та Сокальського
районних товариств Українського
Реєстрового Козацтва, очолювані

Реєстрові козаки Жовківського та Сокальського районних козацьких товариств
Львівського обласного товариства УРК вшановують пам’ять героїв - борців за
незалежність України різних поколінь

До Меморіального комплексу Слави у Харкові покладають квіти генерал-лейтенант
УРК Юрій Пісковацький, генерал-полковник УРК Іван Закіпний, генерал-лейтенант
УРК Олександр Федоряка (на передньому плані зправа ліворуч)

Реєстровці вшанували загиблих
воїнів і цивільних, яких поховано в
братських могилах хвилиною мовчання
й поклали квіти до пам’ятника «Матері
Батьківщини» та Вічного вогню. Під
звуки гімну України прозвучав триразовий залп зі стрілецької зброї, а потім
у супроводі духового оркестру курсанти

У боях із німецькими загарбниками харків’яни проявили непохитну
хоробрість і героїзм. Боронячи місто,
смертю хоробрих загинули 186306
воїнів, нагадує напис на стіні меморіалу.
Пресслужба УРК
м. Харків

Зі сльозами на очах він розповідав
про події майже столітньої давності.
Йому пощастило знайти львів’янку
Володимиру Кулик, яка була друкаркою в одному із загонів УПА. Жінка
долучилася до відновлення автентичності криївки. За її споминами, у
бідонах зберігали архів карпатської
«гілки» націоналістів. Одну з таких
ємкостей закопали у Чорному лісі,
на території Миколаївського району.
«Один бідон постійно носили з
собою. За вказівкою нашого команд и р а М и х а й л а Гн а т і в а ( п с е в д о
«Скорий»), упівець Качмарик закопав такий бідон у таємному місці.
Казав: навіть якщо «чубарики» (так
називали облавників) знайдуть його,
«феєрверк їм буде добрий». Вочевидь,
той, до речі, ще не знайдений архів,
було заміновано…», — згадувала пані
Володимира.
Коли у Басівці 1955 року йшов
останній бій упівців з енкаведистами, товариші пані Володимири

отаманами: генерал-майором УРК
Олегом Попруженком та полковником УРК Василем Нідзвідським.
Символічно, що в той пам’ятний
день, отамани реєстрових козаків
Львівщини провели традиційний
обряд посвяти в козаки на завершення якого пролунали гучні
постріли з гармати. А потім козаки
частували учасників заходу традиційним українським кулішем, який,
за словами гостей, видався дуже
смачним.
Реєстрові козаки Львівщини
достойно долучилися до вшанування
Героїв Небесної Сотні, адже доки ми
всі пам’ятатимемо про ті події нашої
історії, доти житиме пам’ять про
наших полеглих Героїв.
Ольга ПОПРУЖЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
м. Жовква,
Львівська область
Фото автора
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Найкращий засіб прищепити дітям любов
до Батьківщини полягає в тому,
щоби ця любов була в батьків
Ш. Монтеск’є
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НАМ ЗАПОВІДАНО ПАМ’ЯТАТИ
Пам’ять

Під такою назвою 8 травня пройшла лінійка-реквієм у Глибочанській СЗШ І-ІІ
ступенів Тростянецького району, що на Вінниччині. В переддень славного свята
Перемоги в Залі Бойової слави школи зібралися учні, вчителі, батьки, ветерани
війни, воїни АТО, громадськість села. На урочисту подію до дітей приїхали голова
районної Ради ветеранів війни та праці України Микола Мельник, отаман районного
осередку Українського Реєстрового Козацтва, полковник УРК Микола Прус, голови
Тростянчицької та Ободівської організацій ветеранів війни та праці Катерина
Червонецька та Емілія Мазурик, методист комунальної установи «Тростянецький
районний методичний кабінет» Світлана Лещенко, правнук Героя Радянського
Союзу Л. С. Смовзюка, учень 10 класу Тростянецького НВК «СЗШ І-ІІІ ступенів
№ 1-гімназія» Владислав Бойко.

Вдячні нащадки героя – на почесній варті

Вже минуло 70 років із дня
переможного завершення
Другої світової війни. Кожен із
нас не має права забувати про
героїчні зусилля народу, спрямовані на подолання страшної
загрози для людства — поневолення фашистською
Німеччиною. Немає сім’ї
в Україні, якої б не торкнулася
ця війна. 456 воїнів-односельців гідно пройшли фронтовими
дорогами. Навічно залишилися солдатами Перемоги
179 воїнів села Глибочок та
84 — села Скибинець. При
звільненні села Глибочок,
форсуючи річку Південний
Буг, 13 березня 1944 року загинув воїн-танкіст із Київщини
Микола Якович Гаценко.
Герой знайшов вічний спокій у глибочанській землі,
а пам’ять про нього бережуть
учні 6 класу школи.
Страшні сліди залишила
по собі війна. Кожний
шостий українець поліг
у борні, тисячі вивезені
на роботи до Німеччини,
масові знущання випали
на долю населення на окупованих територіях, однак
народ чинив опір ворогу
в підпільних організаціях,
партизанських загонах. Саме
таке підпілля, яке очолював
тодішній директор школи
Степан Антонович Охотюк,
діяло на території села.
Зв’язківцями підпільників
із партизанським загоном були сестри Марія та
Килина Гуменюк. У кінці
1943 року фашисти схопили
їх, а з ними ще 6000 чоловік
і по-звірячому вбили та
закатували в місті Гайсині.
Ці матеріали відображено
на стендах шкільного музею.

17 березня 1944 року
на підступах до села Жабокрич
(нині с. Торків Тульчинського
району) у сутичці з німецькофашистськими загарбниками

в переддень свята Перемоги
в школі відбулося відкриття
меморіальної дошки Герою
Радянського Союзу Леонтію
Смовзюку. Символічно, що
відкривали Меморіальну
дошку внучка Леонтія
Семеновича — Надія
Тихонівна Мирошнікова та
правнук Героя Владислав
Бойко.
Благодійну допомогу
на виготовлення Дошки
надав депутат Верховної Ради
України кількох скликань
Іван Ямковий.
На шкільному подвір’ї затамувала подих почесна варта
із числа старшокласників,
односельці та гості вишикувались на лінійці-посвяті.
Багато піднесених слів
прозвучало на адресу
мужніх захисників рідної
землі. До учнів звернулися
Микола Мельник, Микола
П р ус , с і л ь с ь к и й г о л о в а

Меморіальну дошку герою-земляку Леонтію Смовзюку відкривають
його внучка Марія Тихонівна Мирошникова та правнук Владислав Бойко

виховання, зібравши багатий матеріал в музеї Бойової
Слави.
В Гл и б о ч а н с ь к і й С З Ш
І-ІІ ступенів бережуть
світлу пам’ять про тих, хто
виконував обов’язок перед
Батьківщиною, захищав рідну
землю від поневолення. Герої
не вмирають! Вони, як світлі
ангели, і сьогодні з піднебесся
закликають нас до миру та
спокою. Прояви масового
героїзму та мужності береже
історія ось уже 70 років і вчить
нове покоління жити світло і
свято.

Отаман Тростянецького районного осередку УРК, полковник УРК Микола Прус (крайній ліворуч) з
керівниками місцевих ветеранських організацій та учасниками вшанувань Леонтія Смовзюка
на подвір’ї Глибочанської СЗШ

загинув наш земляк — Герой
Радянського Союзу Леонтій
Семенович Смовзюк, житель
села Скибинці. Рішенням
Р а д и м і н і с т р і в Ук р а ї н и
від 19 травня 1989 року
за № 141 Глибочанській СЗШ
І-ІІ ступенів було присвоєно
ім’я Героя-земляка. Саме

Валентина Горбань. Вони
висловили щиру вдячність
колективу школи за величезну пошукову, патріотичну
та волонтерську діяльність.
Уч н і п і д к е р і в н и ц т в о м
педагогів виробили найкращу
в районі та області модель
військово-патріотичного

Колихнулось повітря
в і й н о ю в Ук р а ї н і з н о в у.
Найкращі сини і доньки стали
на боротьбу з загарбниками
за свободу на східних рубежах держави. На свято учні
запросили учасників АТО,
які прибули до рідної домівки
на ротацію: Олега Оцевича,

Ярослава Оцевича, Руслана
Довганя, вдову Олександра
Черепахи — Валентину
Павлівну, воїнів-афганців.
Ці героїчні люди відчули
на собі весь тягар і горе війни.
Колишній директор школи
Ніна Петрівна Самійленко та
полковник УРК Микола Прус
подарували кілька віршів,
присвячених цим гірким
подіям.
Сьогодні, за сприяння
вчителя історії Олександра
Івановича Мельника та
підтримки директора школи
Валентини Іванівни Дригант
зібрано надзвичайно цінний
матеріал із героїчного минулого і ратного сьогодення
села, який стане основою
майбутньої книги «Мила
серцю сторона». За сприяння
Івана Ямкового ми матимемо
можливість поринути в цікаве,
багате подіями та яскравими
постатями історичне минуле
мальовничих подільських сіл
Глибочок і Скибинці.
Ми не маємо права забувати імена героїв, які віддали
найдорожче — свої життя
заради наступних поколінь
українців. Низько схиляємо
голови перед мужністю,
відвагою та патріотизмом
людей, які боронять цінності
свободи й демократії
сьогодні. Довічно будемо
вдячні сивочолим ветеранам Другої світової війни
за 70 років мирного неба,
можливість жити й творити
на благо рідної України тепер
і в майбутньому. Їх імена
та подвиг житиме в пам’яті
народу у віках.
Ми маємо знати історію
рідного краю, нам це
заповідано пам’ятати!
С. ДЯЧУК,
завідувач КУ
«Райметодкабінет»
О. ПАНАСЮК,
заступник директора
з навчально-виховної роботи
Глибочанської СЗШ
І-ІІ ступенів
Тростянецький район
Вінницька область
Фото О. Панасюкa

№ 7-8 (245-246) квітень-червень 2015 р.

Любов виникає з любові;
коли хочу, щоб мене любили,
я сам перший люблю
Г. Сковорода
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Релігія та духовність

ТАКЕ ПРОСТЕ ІМ’Я – ЛЮБОВ
(Закінчення. Початок
у №№ 5–24 за 2013 р.,
№№ 1–24 за 2014 р.
та №№ 1–6 за 2015 р.)
ГЛАВА 9.

АВТОР СВЯЩЕННЫХ КНИГ
9.1 Таблица Корана
Учение о Едином Боге в Исламе
Большинство богословов Ислама
предлагает рассматривать сущность
акиды по следующим направлениям:
— вера в господство Аллаха;
— вера в божественность Аллаха;
— вера в его имена и атрибуты.
Первой составной частью учения
о Едином Боге является вера в господство Аллаха. Имеется в виду вера
в то, что один лишь Аллах является
Господом, и нет у него ни сотоварища, ни помощника. Теологи Ислама
предлагают такую формулировку:
«Господом является тот, кто творит,
владычествует и повелевает, но нет
иного Творца, кроме Аллаха, нет иного
владыки, кроме него, и только он
может повелевать».
Власть Аллаха распространяется
как на все сущее, так и на те законы,
которые были им установлены для
людей, поскольку Он управляет всем
миром и решает его судьбы так, как
пожелает, в соответствии со своими
планами и замыслами. Аллах повелевает своим созданиям придерживаться
определенных форм поклонения

Второй составной частью учения о Едином Боге является вера
в божественность Аллаха. Имеется
в виду вера в то, что один лишь
Аллах является истинным Богом,
нет никаких других богов, кроме
Него, и только Он один достоин
поклонения, тогда как никто другой
этого не заслуживает. Под словом
«Бог» мусульманские богословы
всегда имеют в виду того, кому
поклоняются из любви и почтения.
Подтверждением этого догмата являются аяты Корана.
«Ваш Бог — Бог Единственный. Нет
божества, кроме Него, Милостивого,
Милосердного» (Аль-Бакара, 163).
«Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет
у вас другого божества, кроме Него»
(Сура 7:59).
«Воистину, Аллах не прощает, когда
к Нему приобщают сотоварищей,
но прощает все остальные (или менее
тяжкие) грехи, кому пожелает. Кто же
приобщает сотоварищей к Аллаху, тот
измышляет великий грех» (Сура 4:48).
«Скажи: «Воистину, мой намаз и мое
жертвоприношение (или поклонение),
моя жизнь и моя смерть посвящены
Аллаху, Господу миров» (Сура 6:162).
Авторитетный толкователь Корана,
Абдулла ибн Аббас, разъясняя значение
слова «Аллах», сказал так: «Аллах — это
тот, кого все созданные им существа
должны считать Богом и кому они
должны поклоняться».

переданные через пророка, позволяют нам уяснить его абсолютное
всемогущество и величие. Пророк
М у х а м м а д с к а з а л : « В о и с т и н у,
у Господа девяносто девять имен. Кто
их выучит, тот войдет в Рай». В соответствии с этими словами исламская
теология называет девяносто девять
«прекрасных имен Аллаха» (араб.
«аль-асма аль-хусна»)…
Учение о Боге в Исламе крайне
монотеистическое. Бог выступает
абсолютно единым и вечным творцом, ни от чего не зависящим,
и наоборот, он понимается как творец, от которого зависит все. Отрицая

и Владимиром Лезевичем, знают
только лишь коранисты, ученые-востоковеды и исследователи архивов.
Обе работы так и не были изданы,
да и выполнены они не с языка оригинала. Перевод В. М. Басырова,
вышедший в 2009 г., также выполнен
не с арабского языка, а с русских
переводов. Многообещающий дебют
в этой области известного востоковеда Яремы Полотнюка продолжения
не имел.
В начале 2011 г. ДУМУ «УММА»
совместно с ВАОО «Альраид» начало
масштабный проект по переводу
Священного Корана на украинский

Християнство та іслам. Віри різні, але Бог – один

Мечеть Захір. Кедах, Малайзія

и поведения, выступает творцом всех
существующих в природе физических
тел и физических законов.
В Коране Всевышний Аллах
сообщает: «Только Он творит и господствует» (Аль-Ан’ам, аят 54).
«Таков Аллах, ваш Господь. Ему принадлежит власть, а те, к кому вы
взываете помимо Него, не владеют
даже плевой на финиковой косточке»
(Фатир, аят 13).
«Скажи: «Кто одаряет вас уделом с неба и земли? Кто властен
над слухом и зрением? Кто мертвое
превращает в живое, а живое превращает в мертвое? Кто управляет
делами?» Они скажут: «Аллах».
Скажи: «Неужели вы не устрашитесь? Таков Аллах, ваш Истинный
Господь! Что может быть за истиной, кроме заблуждения? До чего же
вы отвращены от истины!» (Сура
10:31–32).

Третьей составной частью учения
о Едином Боге является вера в прекрасные имена и атрибуты Творца.
Имя Всевышнего Аллаха свято почитается в исламской религиозной
традиции. В соответствии с акидой,
Аллах — трансцендентный, непознаваемый. Но есть определения (качества,
свойства), которые дают человеку возможность приблизиться к пониманию
Творца. В Коране сказано:
«Нет никого подобного Ему» (42:11).
«Он не родил и не был рожден» (112:3).
«Никого не сравнивайте с Аллахом!»
(16:74).
«Господь» и «Аллах» — первые имена
Творца, которые пророк Мухаммад
узнал от ангела Джебраила (Гавриила)
на горе Ан-Нур. Ислам стоит на позициях, согласно которым человеческий
ум не в состоянии постигнуть сущность всемогущего Творца, но его
атрибуты (по-арабски — сифаты),

любую неподвластную Богу случайность или независимую силу, ислам
избежал многих проблем, волновавших умы философов и теологов
Средневековья.
Русские переводы Корана
1. Алкоран о Магомете, или Закон
турецкий. Пер. с фр. П. В. Постникова,
1716.
2. Алкоран, или Закон магометанский. Анонимный перевод первой
четверти XVIII столетия.
3. Книга Аль-Коран. Пер. с фр.
М. И. Веревкина, 1790.
4. Ал Коран Магомедов. Пер. с англ.
А. В. Колмакова, 1792.
5. Коран. Пер. Казембека, 1859.
6. Коран. Пер. с араб. Д. Н. Богуславского, 1871.
7. Коран. Пер. с араб. Г. С. Саблукова, 1878.
8. Коран. Пер. с араб. И. Ю. Крачковского, 1963.
9. Коран. Пер. В. Пороховой, 1993.
10. Коран. Пер. с араб.
М.-Н. О. Османова, 1995.
11. Священный Коран. Пер. с англ.
А. Садецкого, 1997.
12. Коран: Священная книга мусульман. Пер. с араб. Т. А. Шумовского,
1995.
13. Коран. Пер. А. А. Гафурова, 2000.
14. Священный Коран. Пер с араб.
Э. Кулиева, 2002.
Ук р а и н а — е д и н с т в е н н а я
на сегодняшний среди больших государств держава, которая
до сих пор не имеет собственного
перевода смысла Корана с языка
оригинала. О двух попытках перевода Корана, предпринятых в начале
ХХ в. львовянами Александром
Абранчаком-Лисенецким

язык. Редакторский коллектив возглавил доктор филологических
наук, ректор Киевского университета «Восточный мир» Валерий
Рыбалкин. Его перевод, выполненный с арабского оригинала, был
взят за основу. Первый фрагмент
его перевода был издан еще в 2002 г.,
в него вошел перевод первых четырех
сур Корана.
Над созданием канонического перевода Священного Корана работают
специалисты по шариату, арабисты, филологи и известные ученые
Украины. В рабочую группу, помимо
В. Рыбалкина, вошли: муфтий ДУМУ
«УММА», выпускник шариатского
факультета Московского исламского университета Саид Исмагилов,
директор школы Коран-хафизов,
выпускник шариатского факультета Ливанского университета
«Аль-Джинан» Сейран Арифов,
выпускник Исламского университета «Джамааль-Исламия» г. Медина
(Саудовская Аравия) имам Ибрагимов
Саид-Кадр, руководитель Центра
религиоведческих исследований
и международных духовных отношений Государственного университета
информатики и искусственного
интеллекта, доцент кафедры философии и религиоведения Игорь
Анатольевич Козловский и другие.
Перевод аятов Священного Корана,
использующийся автором в монографии, выполнен при согласовании
с редакторским коллективом и с разрешения муфтия ДУМУ «УММА» Саида
Исмагилова.
Анатолій ШЕВЧЕНКО,
доктор богослов’я

І крила за плечима, і пахне далина.
І поруч Батьківщина – на цілий вік одна.
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Козацтво об’єднує народи
УРК за кордоном

(Продовження. Початок на стор.1)

Генерал-лейтенант УРК Сергій Тараненко, Гетьман УРК Анатолій
Шевченко і генерал-полковник УРК Валентин Найденов у штабі БУРК

Переїхавши румунськоболгарський кордон
делегацію ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво» зустрічав
Верховний отаман БолгарськоУкраїнського Реєстрового
Козацтва в Республіці
Болгарія, генерал-полковник
УРК Валентин Найденов.
Шановних українських гостей
вітав у своїй господі перший
заступник Верховного отамана
Болгарсько-Українського
Реєстрового Козацтва в
Республіці Болгарія, генерал-майор УРК Валентин
Димитров.
У головному офісі
Верховного отамана БУРК
в місті Благоєвград козацька
с т а р ш и н а Ук р а ї н с ь к о г о
Реєстрового Козацтва
разом із козацькою старшиною БолгарськоУкраїнського Реєстрового
Козацтва провели козацьку
раду та в рамках розвитку
ділових партнерських
стосунків провели зустріч із

керівництвом болгарського
Інституту освіти та менеджменту. Гетьман УРК, членкореспондент НАН України,

«Христос» і «Бог», а також
примірники газет «Україна
козацька».
Під час візиту делегації
ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво» до Болгарії,
відбулася непересічна, справді
історична подія. Уперше в цій
балканській країні, а саме у
церкві Введення Богородиці
міста Благоєвграда відбулася
урочиста церемонія посвяти в
реєстрові козаки та берегині.
Її проводив особисто Гетьман
УРК Анатолій Шевченко.
Самій посвяті передувала
служба Божа, яку відслужили
п’ять священиків. Святі
отці провели обряд освячення державних прапорів
України, Болгарії та козацького прапора БолгарськоУкраїнського Реєстрового
Козацтва.

Козацтва в
Республіці
Болгарія, генерал-майор
УРК Валентин
Димитров,
начальник
штабу БУРК,
генерал-майор
УРК Венцеслав
Глєбов, радник
Верховного
отамана БУРК,
майор УРК
Мінка Христова,
і н с п е к т о р
контрольноревізійної комісії
БУРК, майор
УРК Красимир
Цветанов, канди- Заступник Верховного отамана БУРК,
дат в отамани УРК генерал-майор УРК Валентин Димитров
в Румунії Василь
Шевченко☻наголосив, щ о
Шолда. Козаками Болгарсько- «наше життя дорогоцінне й
Українського Реєстрового крихке як кришталь, а тому
К о з а ц т в а т а к о ж с т а л и потрібно його берегти як
громадяни Болгарії Петко найвищу цінність, даровану
Михайлов, Георгій Жечев та нам Господом». Визначаючи
Еміл Тодоровський. Всі ці мету реєстрового козацтва,
люди мають великий автори- Ге т ь м а н У Р К н а г о л о с и в ,
тет серед своїх співвітчизників що як і в інших країнах,
і взмозі піднести козацький так і в Болгарії ми будемо

Духовна розмова біля стін храму

доктор богослов’я, професор
Анатолій Шевченко презентував болгарським коле гам авторські монографії

Того дня під знамена БУРК
стали заступник Верховного
отамана БолгарськоУкраїнського Реєстрового

Підготовка до ритуалу посвяти в реєстрові козаки в храмі Введення
Богородиці

Українські й болгарські реєстровці на церковному подвір’ї
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рух в країні на якісно високий
рівень, сприяти братській
дружбі та взаємовигідній
співпраці болгарського й
українського народів.
Вітаючи новобранців
з їхнім патріотичним
вибором, вступом до лав
реєстрового козацтва,
Ге т ь м а н У Р К А н а т о л і й
Шевченко наголосив на
тому, що цей вибір особисто кожного спонукає до
відповідальної роботи,
до самопожертви на ниві
розвитку козацької ідеї,
виховання у співвітчизників
духовності й патріотизму,
як необхідних основ для
процвітання держави.
Вручаючи символічну іменну
зброю – кришталеву булаву,
як символ влади, Верховному
отаману БУРК Валентину
Н а й д е н о в у, А н а т о л і й

підвищувати духовну культуру населення на основі
споконвічних християнських
цінностей та гуманізму.
Представники генеральної
старшини ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво»
привітали своїх козацьких
побратимів зі вступом до лав
УРК, а священики благословили новобранців й окропили свяченою водою всіх
учасників козацького ритуалу
посвяти.
Отже реєстрові козаки
Болгарії присяглися служити
Господу Богу, народу Болгарії
та зміцнювати дружбу й
партнерські відносини між
двома братськими народами.
Даючи інтерв’ю болгарському телебаченню, Анатолій
Іванович зазначив, що
реєстрове козацтво України
та Болгарії стане місточком

Звертається до тебе тривогою вітрів,
їй небагато треба – твоїх правдивих слів
В. Базилевський
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Козацький гарт

З любов’ю до Батьківщини

Гетьман УРК Анатолій Шевченко вітає болгарських козаків,
які щойно поповнили лави БУРК

між двома державами,
додасть нового якісного
імпульсу в відносини між
нашими народами. Зокрема,
козаки, в рамках громадських
організацій, налаштовані

інших містах Болгарії – Софії,
Варні, Пловдіві та інших. Ці
організації будуть офіційно
зареєстровані в органах
юстиції та діятимуть у правовому полі Болгарії».

У середині травня
Управлінням освіти Хмельницької міської ради спільно
з Хмельницьким обласним
козацькими товариством
ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво» та Управлінням
молоді та спорту Хмельницької
міської ради на базі СЗОШ №
29 було проведено міський етап
дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»). У ньому взяли
участь 25 шкільних команд
міста.
Захід та його учасників, згідно
з козацькими традиціями,
благословив священик УПЦ
КП отець Миколай. Право
підняти Державний прапор
було надано одному з кращих
джур міста – ройовому НВО
№ 28 Владу Сліпаку.
З напутнім словом до
козачат звернувся отаман
Хмельницького обласного
козацького товариства УРК,
генерал-майор УРК Юрій

Отаман Хмельницького обласного товариства УРК, генерал-майор
УРК Юрій Басистий (другий ліворуч) з джурами Хмельниччини

Басистий. На початку заходу
дітям було представлено
показовий виступ спортивноісторичної школи «СамсонПраво». Після цього розпочалися змагання, котрі показали,
що ми маємо надійну зміну
патріотів, які виховуються в
козацькому дусі, навчаються

витривалості, хоробрості
та здобувають впевненість
у власних силах, живуть з
любов’ю до Батьківщини у
серці.
Саврадим Сонько,
Хмельницька область
Фото автора

Символи

Курсантам – від вояків
Генеральна старшина українських та болгарських реєстровців
в Благоєвграді

сприяти розвитку зв’язків у
сфері духовності, культури,
бізнесу, спорту, проводити
спільні культурно-історичні
заходи, обмінюватися
досвідом роботи тощо.

Два офіси БолгарськоУкраїнського Реєстрового
Козацтва вже офіційно діють
у містах Русе та Благоєвград.
Про візит делегації ВГО
« Ук р а ї н с ь к е Р е є с т р о в е

Учасники й гості урочистої церемонії посвяти в реєстрові козаки
та берегині Болгарсько-Українського Реєстрового Козацтва

«Серед пріоритетів нашої
роботи – налагодження
неформальних людських,
бізнесових контактів по
лінії козацтва, – говорить
начальник штабу БолгарськоУкраїнського Реєстрового
Козацтва, генерал-майор
УРК Венцеслав Глєбов. –
Сьогодні БУРК – це недержавна некомерційна структура, яка працює виключно на
громадських засадах. Козацькі
осередки БУРК плануємо
найближчим часом відкрити в
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Козацтво» до Болгарії
зроблено два відеофільми,
які ви зможете подивитися
зайшовши на офіційний сайт
Українського Реєстрового
Козацтва. Над фільмом
працювали оператор
Орест Фурдичко, режисер
Борис Кожин та редактор
А.☻Кожин.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
Фото прес-служби БУРК

Ур о ч и с т а п е р е д а ч а
Державного прапора України
від воїнів АТО, бійців першого
козацького добровольчого батальйону спеціального призначення МВС України «Торнадо»
курсантам Херсонської морської
державної академії відбулася на
плацу навчального корпусу №1.
Цей захід відкрив «Естафету
єдності», що символізує єдність
народу України усіх регіонів
нашої держави.
Передав стяг курсантам
морської академії Голова
Адміністрації Гетьмана УРК
у Південному регіоні, отаман
Херсонського обласного
козацького товариства УРК,
генерал армії УРК Євген

Січовою, яка звернулася до курсантів
та викладачів
академії зі словами:
«Своєю духовною
наповненістю ця
подія ввійде у вашу
пам’ять на все
життя, адже зміст її
є дуже важливим для
нас. Ми всі прагнемо
бути щасливими і
це можливо лише
тоді, коли ти живеш
на рідній землі вільній, багатій і Учасник АТО, підполковник УРК Олег Сандул
В і д і м е н і б і й ц і в АТО
квітучій. Цей стяг
є уособленням мужності, д о к у р с а н т і в з в е р н у в с я
відповідальності, хоробрості, к о м а н д и р б л о к п о с т у Д 1
якостей, які притаманні (Луганського напрямку),
боєць Національної гвардії
України, голова громадської
організації «Товариство воїнівучасників, ветеранів АТО на
Сході України», підполковник
УРК Олег Сандул:
«Цей стяг передається з
передової на Сході України,
де воїни-козаки захищають
цілісність та незалежність
нашої рідної неньки – України.
На прапорі – підписи бійців
батальйону і деякі з них вже
пішли у вічність. Тому я хочу,
щоб ви пам’ятали про них і
любили свою Батьківщину
так, як ті хлопці, які загинули,
захищаючи нашу державу».
Прапор курсантам передає генерал армії УРК Євген Капленко
Після промови Олега
Капленко, після чого пролу- справжньому захиснику. Для Сандула присутні вшанували
нав Державний гімн України і вас, хлопці, це повинно стати хвилиною мовчання пам’ять
пріоритетним, адже незабаром усіх тих, хто героїчно поліг за
було піднято прапор.
До урочистості долучилося ви представлятимете Україну свободу й цілісність України.
керівництво Херсонської за її межами».
Сашко КАРПЕНКО,
Валентина Січова звернула
облдержадміністрації на
журналіст
чолі з першим заступником увагу на те, що стяг передають
м. Херсон
Голови обласної державної козаки, які здавна є втіленням
Фото автора
адміністрації Валентиною захисників України.

Блажен той муж, воістину блажен,
котрий не був ні блазнем, ні вужем.
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Так нещодавно, за ініціативи Європейського центру
правового співробітництва
група українських суддів та
адвокатів побувала в Раді
Європи та Європейському
суді з прав людини в Страсбурзі
(Франція), де разом із колегами

добра, віри, любові та надії.
Напередодні Великодня
в кафедральному Володимирському соборі Києва, під час
зустрічі мирянами та священством Благодатного Вогню з
Єрусалиму Святіший Патріарх
Київський і всієї Руси-України

пишається цими яскравими
особистостями. «Влада, бізнес
та громадські інститути повинні поєднати свої зусилля для
захисту Батьківщини. Тільки
так ми вистоїмо перед небезпечним ворогом, перед грізними
викликами війни», — вважає
берегиня УРК Зоя Ружин.

ник штабу, полковник УРК
Петро Кирилів, Герой УРК,
Генеральний суддя УРК, генерал-армії УРК Василь Гринів,
отаман Івано-Франківського
міського товариства УРК,
генерал-майор УРК Любомир
Малофій. Вінницьких
реєстровців представляли

до висадження алеї з молодих смерек, які привезли
в подарунок побратими з
Прикарпаття. «Через гетьмана
Хмельницького ми єднаємо
не тільки Україну, а й минулі
та нинішні покоління козаків,
дбаємо про її майбутнє», —
зазначив у своєму виступі

Лисянський козацький полк –
Гордість УРК

ФЛАГМАН УРК

Лисянський козацький полк Черкаського обласного товариства УРК на сьогоднішній день по праву
є флагманом Українського реєстрового козацтва. Козаки та берегині цього козацького формування
у нинішній, важкий для країни час, своєю щоденною працею та реальними справами доводять свою
відданість Батьківщині, козацькій присязі.

Наказний отаман Черкаського обласного товариства УРК , генералмайор УРК Олександр Гаврилюк і голова ради берегинь Черкаського
обласного товариства УРК, генерал-майор УРК Зоя Ружин

з Італії та Росії взяли участь
у програмі курсів «Успішне
звернення до ЄСПЛ: від теорії
до практики». В складі делегації був Радник Гетьмана УРК,
генерал-майор УРК Олександр
Гаврилюк, який активно продовжує започатковану ним акцію
«Козацький прапор навколо
світу». За його словами,
в 2015 році акція присвячується бійцям, які боронять
незалежність, суверенітет
та територіальну цілісність
України в зоні АТО.
Напередодні Великодня
у Борисполі, в готельноресторанному комплексі
«Гетьман» відбувся майстерклас із розпису пасхальних
яєць. Його організаторами,
вже традиційно, стали настоятель Свято-Миколаївського
храму о. Миколай (Кравчук)
та осавул Бориспільської
сотні Лисянського полку
ЧОКТ УРК, підполковник
УРК В. Стародубцев, який
став головним спонсором
заходу. За задумом організаторів, майстер-клас мав сприяти
розвитку національних традицій, вихованню дітей в любові
до Бога й України. Реєстровці
залучили до цього дійства
110 дітей молодшого віку та
більше сотні батьків. Варто
зазначити, що діти та їхні батьки
були одягнуті в вишиванки,
а в залі панувала атмосфера

Філарет нагородив іменними
медалями «За жертовність і
любов до України» голову ради
берегинь Черкаського обласного товариства УРК, поетесу
Зою Ружин і медвинського
сотника, капітана УРК Петра

У кінці квітня до реєстрових козаків Лисянського
полку ЧОКТ УРК, де отаманом підполковник УРК
Віктор Колодяжний у рамках
акції «Бог. Народ. Україна»
завітали побратими з ІваноФранківщини. Шановних
гостей зустрічали голова
Адміністрації Гетьмана УРК
в Центральному регіоні
України, отаман Черкаського
обласного товариства УРК,
генерал-лейтенант УРК
Борис Марченко, радник
Гетьмана УРК, наказний
отаман ЧОКТ УРК, генерал-майор УРК Олександр
Гаврилюк, заступники отамана
ЧОКТ УРК, полковник УРК
Віктор Крючков, підполковник УРК Юрій Панчишин,
підполковник УРК Сергій
Харечко, голова ради берегинь ЧОКТ УРК Зоя Ружин.
Івано-Франківське обласне
товариство УРК представл я л и Ге р о й У Р К , Го л о в а
а д м і н і с т р а ц і ї Ге т ь м а н а
УРК в Прикарпатському

У храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Орли Лисянського
району посвяту в реєстрові козаки проводить отаман Лисянського
полку ЧОКТ УРК, підполковник УРК Віктор Колодяжний

Герой УРК, заступник голови
Адміністрації Гетьмана УРК
в Центральному регіоні
України, генерал-лейтенант
УРК Василь Васильович
Вовченко та учасник АТО,
Герой УРК, полковник УРК
Василь Володимирович
Вовченко. Серед почесних
гостей на заході були боєць
батальйону «Донбас» НГУ,
полковник УРК Андрій Іванов,
а славну Тернопільщину представляв настоятель храму
Положення пояса Пресвятої
Богородиці, реєстровий козак
отець Михайло з села Поділля.
Біля пам’ятника на честь
гетьмана України Богдана
Хмельницького на місці
родинного маєтку його

Козацька старшина Черкаського обласного товариства УРК та Лисянського полку УРК біля встановленої
ними меморальної дошки лисянському полковнику Максиму Кривоносу на подвір’ї Лисянської ЗОШ №1

Хоху за допомогу, яку вони надавали воїнам АТО. Нагорода — це
визнання заслуг цих реєстровців перед церквою, їхнього
вагомого внеску для загальної перемоги України у війні.
Українське Реєстрове Козацтво

регіоні України, отаман ІваноФранківського обласного
товариства УРК, генералполковник УРК Михайло
Смачило, його перший заступник, генерал-майор УРК
Володимир Карман, началь-

батька Михайла у Монастирку
відбувся урочистий
мітинг. Генерал-майор УРК
Олександр Гаврилюк ознайомив присутніх із історією
роду Хмельницьких в Лисянці,
а потім всі долучилися

отаман Івано-Франківського
обласного товариства УРК,
генерал-полковник УРК
Михайло Смачило.
Потім учасників заходу з
хлібом і сіллю радо зустрічали
громада села Орли та парафіяни храму Успіня Пресвятої
Богородиці. Настоятель храму
отець Володимир, капелан
Лисянського полку ЧОКТ УРК
отець Миколай, отці Роман та
Михайло спільно провели
молебень за Україну, освятили
подаровані прикарпатськими
козаками ікони, а також дзвін
та хоругви з зображенням
Покрови Богородиці для
Лисянського полку ЧОКТ
УРК, Івано-Франківського
міського товариства УРК і
14 ОМПБ «Черкаси».
За традицією, відбулася
церемонія прийому козаків і
берегинь до лав Лисянського
полку УРК, яку провів отаман
Віктор Колодяжний. Того
дня козацькі лави поповнили
десять новобранців, серед
них і настоятель храму Успіня
Пресвятої Богородиці села
Орли отець Володимир.
Після церемонії посвяти
в козаки Олександр
Гаврилюк подарував ІваноФранківському міському
товариству УРК, 14 ОМПБ ЗСУ
«Черкаси» та храму Покрови
Пречистої Богородиці в смт
Лисянка хоругви з зображенням Покрови Богородиці,
які отримали відповідно
отаман ІФМКТ УРК Любомир
Малофій, отець Роман та
ветеран АТО Андрій Іванов.
А берегиня УРК, поетеса
Валентина Войцехівська подарувала Орлянському храму
вишиту власноруч ікону Божої
матері. Від імені берегинь
ЧОКТ УРК Зоя Ружин подарувала наказному отаману ЧОКТ
УРК Олександру Гаврилюку
ікону Георгія побідоносця, яку

Котрий вовік ні в празники, ні в будні
не піде на збіговиська облудні
Л.Костенко
він передав храму Покрови
Пречистої Богородиці як
символ віри в перемогу добра
над злом.
За чітку громадянську позицію, патріотизм, самовіддане
служіння українському народу
та організацію волонтерської
допомоги учасникам АТО та
сприяння розвитку козацького
руху на Черкащині орденом
«Срібний козацький хрест»
ІІ ступеня — нагороджено
осавула, заступника отамана
Лисянського козацького полку
ЧОКТ УРК, майора УРК
Олександра Мовчана. Нагороду
від імені Гетьмана УРК вручив
Олександр Гаврилюк. За благодійність церковні грамоти від
митрополита Черкаського і
Чигиринського Іоанна отримали реєстровці: ВасильГринів,
Михайло Смачило, Володимир
Карман, Любомир Малофій,
Петро Кирилів, Борис
Марченко, Олександр
Гаврилюк і Олег Ганжа.
Під час заходу на допомогу воїнам АТО було зібрано
1758 гривень. Ці кошти майор
УРК Олександр Мовчан передав мобілізованим воїнам із
Лисянського району, яких
того дня в Лисянці проводжали до лав ЗСУ. Він же
разом із іншими волонтерами Лисянщини від вдяних
земляків вручив тридцятьом
мобілізованим ранці бійця,
а священники-козаки, отці
Миколай, Володимир і Роман
відслужили службу та благословили воїнів на захист
своєї Вітчизни. З площі
Миру автобус з мобілізованими військовослужбовцями
повіз захисників Вітчизни
в місця постійної дислокації, а громада та козаки ще
довго проводжали оплесками
з надією на повернення їх
додому після виконання свого
святого обов’язку — захисту
України.
26 квітня в селі Мельники
Чигиринського району
Черкаської області відбулося вшанування повстанців,
полеглих у визвольній
б о р о т ь б і з а Ук р а ї н с ь к у
державність у 1917–1920-х
та 2014–2015 роках, в якому
взяли участь представники
Черкаського обласного товариства УРК Олександр Гаврилюк,
Василь Шкляр, Олег Ганжа,
Зоя Ружин, В. Нечипоренко,
Микола Бондарчук та ІваноФранківського обласного
товариства УРК Михайло
Смачило, Володимир Карман,
Петро Кирилів, Любомир
Малофій, Василь Гринів,
Богдан Гладкий та інші.
Під час акції за ініціативи
берегині УРК Зої Ружин,
на одному зі схилів розмістили
колекцію хусток Людмили
Гр а б о в е н к о « М а м и н а
х у с т к а є д н а є Ук р а ї н у » ,
дев’ятиметровий Рушник
національної єдності Миколи і
Тамари Степаненків та хоругву
«Пресвята Богородице,
з а х и с т и Ук р а ї н у ! » , а п і д
сонячним промінням майорів
малиновий козацький прапор,
виготовлений майором УРК
Олегом Ганжою за ідеєю
«Росомахи» — одного з ініціаторів формування Першого
козацького полку для боротьби
проти московського агресора
з написом «Народжені для
перемоги!».

Завершилися урочистості
на хуторі Буда. Було покладено
квіти до пам’ятника Небесній
сотні, а протоієрей Василь
Цируль здійснив заупокійну
літію за невинно убієнними
за волю України в час важких
протистоянь.
29 квітня Києві
в Ук р а ї н с ь к о м у д о м і
Міжнародна громадянська
організація «Федерація жінок
за мир у всьому світі» нагороджувала переможців конкурсу
«Жінка року». Приємно відзначити, що серед переможців є і
представниця Українського
Реєстрового Козацтва. У номінації «Жінка — громадський
діяч» перемогла поетеса,
активний громадський діяч і
волонтер, берегиня УРК Зоя
Ружин. «Зоя Володимирівна
своєю невтомною щоденною
працею утверджує вічні ідеали
добра і злагоди», — так про
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Також була розміщена виставка
хусток із колекції Людмили
Грабовенко «Мамина хустка
єднає Україну» та «Рушник
національної єдності», копію
якого «Мистецькому спецназу»
подарували ініціатори його
створення Тамара та Микола
Степаненки.
Завершив виступ «Мистецького спецназу» «Марш
України» у виконанні оркестру «Либідь». А потім, на знак
подяки митці вручили гвардійцям запашний коровай,
випечений у Шевченківському
краї умілими господинями.
Хлібосольні драбівчанки частували синів-соколів домашніми
стравами: варениками, пиріжками, млинцями та дерунами.
До захисників Вітчизни звернувся відповідальний секретар
Національної спілки театральних діячів України, актор і
режисер Владлен Портніков.

Другої світової війни. Козаки
з різних міст і сіл Лисянського
полку УРК побували на урочистостях, традиційно провідували
та надавали матеріальну допомогу сивочолим ветеранам.
Зокрема, в Лисянці, після
закінчення мітингу-реквієму,
в храмі Покрови Пречистої
Богородиці козацькі капелани отці Роман та Володимир
провели службу, під час якої
були освячені духовні обереги,
виготовлені реєстровими козаками Лисянського полку УРК
для батальйону «Черкаси», що
захищає Україну на її східних
кордонах. Так за кошти колективу суддів КАГС, який очолює
О. О. Хрипун та на замовлення
командування військового
підрозділу, було виготовлено
хоругву із символікою батальйону, настінні вимпели (30 шт.),
наліпки на автомобілі із символікою (160 шт.), металевий знак

Козаки-волонтери Лисянського полку УРК Олег Хоменко, Олександр Мовчан та Олег Ганжа
серед бійців батальйону «Черкаси»

нашу берегиню сказала Голова
МГО «Федерація жінок за мир
у всьому світі» Тетьяна Коцеба.
Ми пишаємося нею!
І це пані Зоя підтверджує
своєю громадською, волонтерською діяльністю. Так
четвертого травня до Дня
Перемоги та до Дня матері
«Мистецький спецназ»
на чолі з Зоєю Ружин дав
концерт у військовій частині
3027 Національної Гвардії
України для 1000 гвардійців.
У складі делегації були три
титани української сцени:
Герой України, народний артист
України, лауреат Національної
премії ім. Т. Шевченка Анатолій
Паламаренко, народний артист
України, лауреат Національної
премії ім. Т. Шевченка Олесь
Харченко, лауреат всеукраїнських і міжнародних конкурсів,
заслужений артист України
Віктор Кавун. Глядачі тепло
сприймали виступи духового
оркестру «Либідь» під керівництвом Ярослави Прокопенко,
зразкового театру пісні
«Ладоньки» під керівництвом
видатного педагога Світлани
Садовенко та фольклорного гурту «Цокотухи» з села
Кононівка Черкаської області
(художній керівник, берегиня
народної пісні — Любов Козій).

Знаний митець привітав всіх
зі святом, побажав миру та
порозуміння.
А восьмого травня
реєстровці Лисянщини вшанували пам’ять загиблих у роки
Другої світової війни. Вулиці
столиці та інших міст України
прикрасив рекламний щит
Національної гвардії України
з зображенням реєстрового
козака, гвардійця, героя АТО
Андрія Іванова з дівчинкою
на руках та сивочолого ветерана з написом «Пам’ятаємо
1939–1945 р р.». В цей же день
в селі Лука Таращанського
району на Київщині за участю
громади і реєстрового козацтва
відбулося урочисте перепоховання останків 12 невідомих
бійців, які в червні 1941 року
захищали село від німецькофашистських загарбників.
У цій пошуковй роботі велика
особиста заслуга лучанського сотника, капітана
УРК В. П. Шевченка.
А День перемоги козаки
Лисянського полку ЧОКТ
УРК відзначали в колі ветеранів війни, солдатських вдів,
фронтовиків, громадськості,
віддавали заслужені почесті
мужнім воїнам, героїчним
захисникам Вітчизни, які
обороняли нашу землю в роки

«Почесна відзнака» 14 ОМПБ
«Черкаси» та нагородні книжки
(200 шт.). Автором символів є майор УРК Олег Ганжа,
якого командування та бійці
14 ОМПБ «Черкаси» визнали
своїм батальйонним художником. Вартість виготовлення
цих духовних символів склала
близько 72 тисяч гривень.
Також козаками Олександром
Гаврилюком та Олегом Ганжою
було виготовлено та передано храму в подарунок пано
розміром 20 квадратних метрів
із об’ємним зображенням
Лисянки та написом «Лисянка
земля Богдана і Тараса — духовна велич України!», а в верхній
частині полотна «Покрова
Пречистої Богородиці».
З 14 по 18 травня лисянські
козаки- волонтери Олександр
Мовчан, Олег Ганжа та Олег
Хоменко перебували в зоні
АТО на Донбасі, проїхавши
загалом 2200 км. Вони доставили зазначенні вище духовні
обереги для 14 ОКМБ ЗСУ
«Черкаси» та тону матеріальної допомоги, яку зібрали для
своїх бійців рідні та козаки, які
захищають Україну навколо
міст Слов’янськ, Артемівськ,
Попасна та Волноваха. Весь
шлях козацьких волонтерів був
повний небезпек.

Саме тоді 17 травня на тій же
ґрунтовій дорозі, по якій вони
проїхали раніше поблизу міста
Папасна Луганської області
підірвався на фугасі військовий автомобіль «Уаз-Хантер».
У машині було двоє гвардійців і троє волонтерів. Везли
форму та продукти бійцям
в с е л о Тр о ї ц ь к е . В и ж и в
лише один волонтер Андрій
Романчак, в якого обпечено
50 відсотків тіла. Серед загиблих — полковник НГУ Андрій
Соколенко, водій Іван Попіль,
волонтери Володимир Бондар
і Геннадій Євдокименко. Вічна
пам’ять загиблим за волю
України.
Дорога і доля знову звела
Олега Ганжу з бійцями 8 батареї 3 ГАД 26 бригади ЗСУ,
яким він в свій час виготовив
бойовий прапор. Автомобіль
МАЗ, який козак півроку тому
прикрасив державним прапором із написом «Лисянка.
Воля народу понад усе!», один
із двох транспортних засобів, що уцілів пройшовши
Дебальцеве. В цій же військовій частині реєстровці зустріли
земляків: рядового Сергія
Орлова та сержанта Сергія
Верещаку.
На дорогах війни вони
відвідали і інших своїх земляків: старшого лейтенанта
Олександра Лозюка, підполковника Станіслава Левченка,
рядових Івана Маценка та
Романа Ковалішина. Всі вони
зі зброєю в руках захищають
Батьківщину, а тому були дуже
раді підтримці земляків та
рідних.
Варто зазначити, що вояки
14 ОКМБ ЗСУ «Черкаси» були
безмежно вдячні подарованим
духовним оберегам, оскільки
такі речі піднімають їхній бойовий дух. В подяку козакам
Лисянського полку ЧОКТ
УРК та колективу судів КАГС,
командир в\ч 2332 підполковник О. С. Потоцький вручив
черкаським реєстровцям
Борису Марченку, Олександру
Гаврилюку, Олегу Ганжі та
О. Хрипуну Почесну відзнаку
14 ОКМБ ЗСУ «Черкаси».
Сьогодні реєстрові козаки
лисянщини доводять, що тил і
фронт єдині.
А наш невгамовний козакхудожник Олег Ганжа вже
19 травня на замовлення
військових виготовив та передав
в зону АТО 8 комплектів номерів для транспортних засобів.
Із початків козацтва
і до сьогоднішнього дня, і
на майбутнє, життя українців нерозривно пов’язане з
козацтвом. Це та сторінка
історії, яка об’єднує наше
й досі розколоте суспільство. А тому Лисянський
козацький полк Черкаського
обласного товариства УРК,
що вже за майже 10 років
своєї діяльності відіграє
вагому роль у національному і
державному утвердженні українського народу, відроджуючи
його духовність та патріотизм, продовжує свою дорогу
в майбуття. Козацтво — нація і
оберіг, душа і гордість України
та її майбутнє!
Олесь МИКОЛЕНКО,
смт Лисянка,
Черкаська область
Фото з архіва Лисянського
полку ЧОКТ УРК
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У невичерпній скарбниці духовної культури
українського народу є особлива,
винятково важлива її частина – вишивка

Народний майстер-клас

ВИШИВАЄМО ДЛЯ ДІТЕЙ
(Продовження. Початок
в «УК» №№ 5–6 за 2015 р.)

СОРОЧЕЧКИ ДЛЯ НЕМОВЛЯТОК
Пропонуємо 4 зручні сорочечки
для немовляток, на яких дуже добре
компоновані вишивані прикраси.

на Бойківщині. Виріз шиї і закінчення
рукавців завернути до середини і
обвести подвійним рядком хрестиків.
Вишивку виконувати хрестиком
в червоному кольорі (х).
Автор — пані Галя Котович із
Едмонтону в Канаді

дитячих суконочок можна примінити
іншу кольорову комбінацію, наприклад, вишневе і золотисто-іржаве, або
іржаве і зелене.

СУЦІЛЬНЕ ВБРАННЯ

Для кожної комбінації треба підібрати
кольори вишивки. На малюнку вони
подані в первісних кольорах. Чорний —
(х), червоний — (–), жовтий — (І),
зелений — (•).

СУКОНОЧКИ ДЛЯ ДОШКІЛЬНЯТ
В Україні завжди надавали багато
уваги вишивці у щоденному побуті. Та
й сьогодні бажання матерів прикрасити одяг дітей велике, але бюджет
такий скромний та й дорожнеча
тканин спонукають їх до переробки
своїх старих суконь. Художникмодельєр київського Будинку
моделей одягу пані В. Савинівська
радить переробити їх наведеним
нижче способом.

Вбрання для хлопчика складається
із штанят і блузки. Блузка виконана з яснішого матеріалу, а штанці
з темнішого. Вишивка розміщена
на краю блузки. Виріз шиї викінчений
обміткою або шнурком. Спереду
вміщені три мотиви. Розріз блузки
застібується ззаду.

Сорочечка 1. — для дівчинки, має
уставку і покидані вишивані частинки
по рукаві.
Сорочечка 2. — для хлопчика.
Стоячий комірець і пазушку обвести
вузьким узором.
Сорочечка 3. — для старшого хлопчика. Узор розмістити спереду. Штанці
застібуються внизу. Шити за зразком
народної сорочки. Стоячий комірець
і пазушку обвести вузьким узором.
Вишивку сорочечок 1, 2, 3 виконувати
чорним () та червоним (х).
Сорочечка 4. Подвійно складену
панаму викроїти так, щоб дала отвір
на шийку і рукавці. Ззаду панаму
розрізати й обкинути рубці білою
ниткою. Так само обкинути край
сорочечки.

Вбрання прикрашене орнаментом
із Чернігівщини, виконаним прямим
настилом і «зерновим виводом».
Суконочка 1. Тканина ясного
кольору. Крій суконки суцільний,
спереду надточений кокеткою. Рукав
може бути довгий або короткий.
Комір — стоячок. Комір і кокетка
прикрашені вишивкою у формі вузьких смуг. Кокетка застібується спереду
на кольорові ґудзики.

Суконка для дівчинки виконана з
двоякої тканини.
Крій у формі А. Спереду вставка з
темнішої тканини, обведена з обох
боків вишивкою. Тим самим узором
прикрашена хустинка, викінчена
темнішим випуском.

УКРАЇНСЬКЕ ВБРАННЯ
ДЛЯ БРАТИКА І СЕСТРИЧКИ
Чи можемо однаково вбрати братика і
сестричку? Можна та ще й в українське
вбрання! Коли докладно продумаємо
все, а головне, сорочечку.

Вишивається одним кольором нитки —
білим, ясно сірим, блідо синім або
бежевим.Шиється без канви, рахуючи
нитки тканини. Взірець розміщений з
обох боків переду суцільного вбрання.
Матеріал для вбрання — полотно
бежево-сірого кольору.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ БРАТИКА
І СЕСТРИЧКИ

Вишивку вмістити спереду у трьох
рядах і на плечах (раменах). Це вузький узор, що найчастіше зустрічається

Суконочка 2. Тканина — сіре
полотно. По середині спинки шов,
а в ньому застібка «блискавиця». Рукав
крою реглан. Викладений комірець і
пазушка прикрашені вишивкою.
Обидва узори вишивати хрестиками. В оригіналі вони виконані
чорним () та червоним (х), але для

Деякі матері хотіли б однаково
одягнути сина і донечку. Звертаємося
за допомогою до журналу «Краса і
Мода» Київського та Донецького
Будинків моделей одягу. Ось проект
літнього вбрання для дівчинки й
хлопчика з однакової тканини в двох
кольорах — ясному і темному. Можна
виконати цей комплект у комбінації
синього з білим, коричневого з бежевим, зеленого з сірим.

Сорочечки однаково скроєні й
пошиті. Мають відкладний комір, довгі
рукавці і вишиваний перед. Комірець
і головні шви обведені «кривулькою»,
як декоративною прикрасою.
Спереду сорочечки прикрашені
хрестиковим узором, що розділений
посередині на невеличку пазушку.
Вишивку виконувати чорними () та
червоними (х) нитками муліне.

Вишиванка є духовним символом
українського народу, рідного краю,
батьківської оселі, тепла материнських рук
вдалося дістати від адміністрації куски
кремового полотна, з якого в таборах шиють робочі рукавиці. Тим
самим полотном кептарик підшитий
і це надає йому певної цупкості, якої
24 кептар потребує.
Крій кептарика дуже простий. Він
складається з однакових передньої і
задньої частин. Спереду викрій біля
шиї дещо глибший, ніж на спині і
передня частина розрізана на дві поли.
Прямокутний виріз пахви походить
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доволі широкий. Найбільш декоративний — її рукав.
Широка вуставка складається
зі стилізованих кетягів калини.
Виконана — у двох кольорах: чорному
(■) і червоному (х). Головний мотив
обведено двома рядами вузького взору
з мотивом калини. Нижче на рукаві
покидані кетяги калини. Їх треба
правильно розмістити — з першу — три
в одному ряді, потім дві, а вкінці одну.
До вишивання використовувати нитки
Д. М.Ц.чорна № 310, червона № 321.

ВЕЧІРНІЙ КОМПЛЕКТ
ДЛЯ ГОСПОДИНІ
Сьогодні гості не засиджуються біля
столу, а кружляють навкруг нього. Тут
можуть набрати на тарілку одного,
там — іншого. З’їсти треба мимоходом,
поміж розмовою, бо вони весь час
в русі. Та найбільше в русі — господиня.
Її око слідкує за кожною з груп гостей
часто спиняючись на вхідних дверях,
ще й не забуваючи стола. Їй допомагають рідні, але вона — душа гостини! Як
їй одягнутися на цей випадок?
Київський Будинок моделей одягу
пропонує вбрання у народному
стилі, що завжди викликає захоплення витонченістю, смаком,
нетрадиційністю.

У дівчинки — коротка і широка
спідничка, а в хлопчика — штанята.
Спідничка й штанята можуть бути
виконані з вишневої тканини. Дівчинка
обв’язана запаскою, а хлопчик — крайкою (крайка — ткана орнаментована
тасьма). Запаска вишита поздовжнім
рослинним узором. Зав’язується
позаду на тасьми. У хлопчика з крайки
зроблений пояс, кінці якого звисають
спереду (на селянський лад), викінчені
кутасиками.

зібрано високим манжетом. Довга
шовкова спідниця вишневого кольору.
Чорний шкіряний пояс. Взуття — чорні
черевики. На шиї — золоте з червоним
намисто.
2. Голубий комплект. При такому
самому крої і тканині вишивка виконана голубим кольором у тон спідниці.
Пояс темно-синій. Взуття — золоті
черевики. Намисто — бурштинове.

ВЕЧІРНІ СУКНІ
Вечірні сукні рідко прикрашаються вишивкою. Це й зрозуміло.
Вишивки треба багато, а сукня довго
не служить — один-два сезони. Але
виглядає така сукня дуже ефектно.

КЕПТАРИК

Кептар — це хутряна безрукавка
в народному вбранні Гуцульщини.
Вона багато прикрашена аплікацією
з кольорової шкіри, нашивками з
тасьми і металевими капселями.
Жіночі безрукавки не тільки бережуть
груди й спину від холоду, але й обтягують постать, щоб вона виглядала
стрункою. Ця частина вбрання дуже
зручна і годиться до кожного одягу, її
форму і мотиви часто використовують

від крою народної сорочки і надає
можливість для обведення її (пахви)
хрестиковою вишивкою. Бічний шов,
що з’єднує перед і спину, доводиться
до кишені, далі починається розріз, що
теж викінчений узором.
Головна прикраса зосереджена
на полах кептаря (1).
Смугастий узор біжить від шиї до стану,
де його закінчує вигадливий «кучер»
(2). Подвійні «кучері» (3), вміщені
на кишенях. На спині на висоті стану
орнамент створено з двох подвійних
«кучерів», сполучених один із одним.
Поли і виріз обведено трьома рядами
хрестиків різного кольору та зубчиками.
У кутах кожної поли вміщено мотив
стилізованої квітки (4). Виріз шиї обведено чорно-червоним шнурком, що
закінчується кутасиком.
Для вишивки використовувати
нитки чорного (•), червоного (х) та
жовтого (•) кольорів.

БЛУЗКА З КАЛИНОЮ
Час від часу потребуємо вишиваної
блузки. Чи то до виступу в хорі, чи
на репрезентаційній зустрічі. Подаємо
проект блузки з Полтавщини.

для стилізації. Модель кептарика,
який ми пропонуємо, була виконана
у жіночому таборі Мордовії зусиллями жінок-в’язнів. Запроектувала
його Стефанія Шабатура, а виконала
Надія Світлична. У проекті і виконанні
модель грунтується на гуцульському
зразку, хоч тканина і форма відмінні.
В умовах табору не було великого
вибору в тканинах та, все ж, це питання
виконавиці щасливо розв’язали.
Жінкам-в’язням, хоч із труднощами,

1. Сукня в різних кольорах. Основний
колір жовтий (дуже ефектно виглядає
увечері), а додаткові кольори — зелений і темно-рожевий. Ці два додаткові
кольори повторюються біля вирізу
шиї і обабіч пояса. Обидва кольори
розділені широкою смугою в одному
кольорі. Може бути чорний або коричневий. Сама вишивка утворює пояс і
стоячий комір. Візерунок до цієї сукні
походить від буковинської сорочки.
Він нагадує шахову дошку у двох
кольорах — іржавому (II) й гнилозеленому (•), обведену зверху і знизу
коричневою смужкою.

1. Вишневий комплект. До білої
блузки регланового крою (застібка
ззаду) використано легкий візерунок
із Чернігівщини. Тканина — батист.

2. Сукня у формі тоги складається
з двох частин — спідньої прилеглої
сукні без рукавів і накидки з тої
самої тканини. Накидка прикріплена
до сукні на правому плечі і від лівої
пахви до стегна. Застібується з лівого
боку «блискавкою», а на лівому плечі —
ґудзиками. З правого боку накидка
спливає у вільних складках спереду і
на спині.
Тканина — оксамит або креп, важкий
шовк. Накидка підшита м’яким
шовком в іншому кольорі. Її край може
бути прикрашений вишивкою або
тасьмою. Найкраще вийде це в чорнобілій комбінації кольорів. Візерунок
треба підбирати прозорий.
Автор моделі пані Євгенія Тріска з
Нью-Йорку.
(Закінчення в наступному номері «УК»)

Вона викроєна регланом з тонкого
полотна або батисту. Пазушки немає
бо у сорочках з Полтавщини виріз шиї

Вишивка виконана хрестиком вишневим (х) шовком із золотистими (.)
вкраплюваннями. Широкий рукав

Підготувала
Людмила ОГНЕВА,
член Національної спілки народних
майстрів України, член національної
спілки журналістів України
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А я давно уже не хлопчик, живу тривогами століть.
З міцного роду я! На площі – залізний батько мій стоїть
Л. Талалай

ПАМ’ЯТНИК КОБЗАРЮ – В ОТИНІЇ У НАС ЄДИНА ДОЛЯ - ІМ’Я ЇЙ УКРАЇНА
Подія

В день великого християнського свята — Вознесіння
Господнього 21 травня в селищі
Отинія Коломийського району
відбулося урочисте відкриття
пам’ятника Тарасу Григоровичу
Шевченку. Його автор —
прикарпатський скульптор,
козак Івано-Франківського
обласного товариства УРК,
підполковник УРК Богдан
Гладкий.
Захід розпочався з благословення єпископа, правлячого
архієрея Коломийської —
Ч е р н і в е ц ь к о ї
єпархії УГКЦ Василя, єпископа Коломийського й
Косівського УПЦ КП Юліана
та всечесних отців.

Володимир Карман, начальник
штабу Івано-Франківського
обласного товариства УРК,
полковник УРК Петро
Кирилів, художник-дизайнер,
майор УРК Андрій Гаврилів,
депутати різних рівнів,
представники громадських
організацій, жителі й гості
селища та району.
Представники обласної та районної влади
висловили подяку авторам
пам’ятника — архітектору
Сергію Кушнірюку та скульптору Богдану Гладкому,
нагородивши їх грамотами.
Окрему подяку отримали
й жителі селища Отинія
за активну громадянську

Реєстровці та митці Прикарпаття з козацьким прапором біля щойно
відкритого пам’ятника Тарасу Шевченку в Отинії

В урочистостях взяли
участь заступник голови
Івано-Франківської
облдержадміністрації Ігор
Пасічняк, перший заступник голови обласної ради
Олександр Левицький, голова
Коломийської райдержадміністрації Любомир Глушков,
заступник голови районної
ради Михайло Угорський,
начальник управління культури, національностей та
релігій облдержадміністрації,
заслужений працівник культури Володимир Федорак,
депутат обласної ради
Ольга Бабій, голова обласного товариства «Просвіта»
ім. Т. Шевченка, надзвичайний
і повноважний посол України
Степан Волковецький,
представники козацької старшини Івано-Франківського
обласного товариства УРК:
перший заступник головного
отамана Івано-Франківського
обласного товариства
УРК, генерал-майор УРК

позицію. Голова райдержадміністрації Любомир Глушков
в своїй промові відзначив,
що світлий образ великого
Кобзаря — безсмертний, як
і сам народ, який породив
його. Безсмертна могутня
сила його таланту, проникливість і глибина його думки,
мужність і ніжність його
лірики, гострота і пристрасність його слова, пісенність
його віршів, самовіддана
любов до своєї Батьківщини,
до свого народу. Пан Любомир
пишається тим, що народився
й виріс у рідному селі Великого
Кобзаря на Черкащині,
«в дитинстві ходив стежками
Тараса».
По закінченню урочистостей для гостей свята відбувся
святковий концерт.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
м. Отинія,
Івано-Франківська область
Фото Андрія Гавриліва

Нещодавно в Івано-Франківському краєзнавчому музеї пройшла
спільна виставка художніх творів митців Прикарпаття та Донеччини
в рамках проекту «У нас єдина доля - ім’я їй Україна».
Проведенню цій виставці сприяли козаки Івано-Франківського
обласного товариства УРК, яких очолює головний отаман і Голова
Адміністрації Гетьмана УРК в Прикарпатті, генерал-лейтенант
УРК Михайло Смачило. Реєстровці допомогли художникампереселенцям в оформленні творчих робіт для експонування,
організації виставки. На її відкритті були присутні Генеральний суддя
УРК, генерал армії УРК Василь Гринів та начальник штабу ІваноФранківського обласного товариства УРК, полковник УРК Петро
Кирилов, які виступили з вітальним словом.

Метою виставки була
підтримка художників зі сходу
України, які в силу теперішніх
подій змушені перебувати
далеко від свого дому. Вони,
не схиливши своїх голів
перед труднощами і агресором, продовжують творити.
На виставці було проведено збір
коштів на потреби української
армії благодійною організацією “Благодійний фонд
“Майбутнє Прикарпаття”
На виставці були представлені роботи художників:
Володимира Арсенича —
народився і працює
в м . І в а н о - Ф р а н к і в с ь к у.
Навчався у Львівському
училищі прикладного
мистецтва та Українському
поліграфічному інституті.
Уч а с н и к м і ж н а р о д н и х і
регіональних пленерів, виставок. Персональні виставки
п р о в о д и л и с ь в Ук р а ї н і ,
Західній Європі, Америці
та КНР. В доробку автора
твори сакрального мистецтва, портрети, пейзажі,
натюрморти, оформлення і
макетування книг. Техніка
виконання — олія, акварель,
графіка.
Ольга Грушко народилась
в місті Торез Донецької області.
Закінчила заочний народний
університет мистецтв. Член
спілки художників Донеччини
«Натхнення». Брала участь
у регіональних виставках.
2012 року провела серію персональних виставок під назвою
« М о я В к р а ї н а » . Тв о р и т ь
в жанрі пейзаж, натюрморт.
У зв’язку з військовими
діями переїхала на ІваноФранківщину, де зараз живе
і працює.
Петро Грицюк народився
на Яремчанщині ІваноФранківської області.
В дитячі роки навчався
в школі мистецтв. За фахом
юрист. Працює суддею ІваноФранківського окружного
а д м і н і с т р а т и в н о г о с у д у.
У вільний час займається
творчістю в жанрі сюжетної
композиції. Провів ряд персональних виставок під назвою
«На гранях суперечностей».
Учасник всеукраїнських і регіональних виставок. Партнер
«Порталу незалежних художників». Автор і співорганізатор
даного проекту.
Богдан Кузів живе і працює
в Івано-Франківську. Після
закінчення художньої школи

навчався в Прикарпатському
університеті на художньог р а ф і ч н о м у ф а к у л ьт е т і .
Працював по спеціальності
в Польщі та Італії. Учасник
багатьох міжнародних та
всеукраїнських пленерів та
виставок. Член Національної
спілки художників України.
Знаний як пейзажист та
аквареліст урбаністичної
архітектури. Полковник
Українського Реєстрового
Козацтва.
Анатолій Мельниченко
народився в місті Горлівка
Донецької області. Член

культури України в 2011 році
присвоєно звання майстер
образотворчих мистецтв. Член
спілки художників Донеччини
«Натхнення». Займається
живописом (пейзаж,
натюрморт).
Після експонування в ІваноФранківському краєзнавчому
музеї виставка продовжить
свою роботу в інших музеях
Івано-Франківської та
Тернопільської областей.
Для розуміння мети проекту
«У нас єдина доля — ім’я
їй Україна», його автором
Петром Грицюком представ-

Національної спілки художн и к і в Ук р а ї н и , з к в і т н я
2014 року секретар правління Донецької обласної
організації. Учасник багатьох
всеукраїнських і міжнародних
виставок. Дипломант міжнародного конкурсу в Туреччині
(1997 рік). У зв’язку з подіями на Донбасі переїхав
до Києва. Працює в різних
жанрах та стилях, зокрема:
портрет, пейзаж, натюрморт,
сюрреалізм.
Валерій Твердохліб народився в Івано-Франківську.
Закінчив художній факультет
Прикарпатського університету.
Завідувач відділу реставрації
Івано-Франківського краєзнавчого музею. Художник
реставратор 1 категорії.
Учасник багатьох пленерів
та виставок. Автор проекту
«Врятуймо скарби разом!».
Займається дослідницькою та
науковою роботами в галузі
реставрації. Творить в жанрі
пейзаж, натюрморт.
Володимир Шиян уродженець
Луганської області. До теперішніх подій проживав в Криму
та місті Торез Донецької
області. За час творчої діяльності провів ряд персональних
виставок, брав участь у багатьох пленерах та регіональних
виставках. Міністерством

лено книжечку-каталог. В ній
міститься звернення до захисників Вітчизни, щирі слова
шани та подяки бійцям, що
беруть участь в АТО. В каталозі представлені патріотичні
художні твори з анотаціями.
На звороті видання розміщено
текст вірша «Молитва захисника», написаного Петром
Грицюком. Такі книжечки
відсилаються з посилками
бійцям АТО.
В рамках проекту
за підтримки телерадіокомпанії «Вежа» виготовлено
відеоролик (як соціальна
реклама), в якому Антон Боєв
(учасник АТО, позивний
«Костоло», чотири місяця
провів у полоні терористів)
читає «Молитву захисника».
На фортепіано грає ще один
боєць АТО — гранатометник
батальйону «Донбас», відомий
під позивним “Піаніст” —
24-річний Ігор з містечка Кути,
що на Франківщині.
Робота проекту не зупиняється і буде продовжуватись,
аби довести всім, що ми єдині
у прагненні жити вільно, жити
на своїй землі!
Підготував
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
Фото Петра Грицюка

Мова дружби не потребує перекладу
Народна мудрість
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Україна КОЗАЦЬКА

Козацький ювілей

Щоб срібні роси омивали квіти
Латиську мову вчив у
Саласпілському концтаборі, а
також від побратимів-партизан. В Латвії він зустрів своє
кохання, створив сім’ю,
самореалізувався як поет і
перекладач... Але безмежна
любов до України залишилася
джерелом натхнення багатьох

латиських поетів від уславлених класиків до тих, хто і в
нинішній постіндустріальний
час продовжує надихати шанувальників поетичного слова.
Літератори Кіровоградської
області висунули кандидатуру
поета і його книгу «Латвія
поетична» у 2008 році на

Кость Оверченко

Всеукраїнська громадська організація «Українське Реєстрове
Козацтво» щиро вітає нашого
друга, відомого українського
поета, гумориста, перекладача
та громадського діяча Костя
Оверченка з 95-ти річчям!
«Я родом звідти, де Дніпро
тече», – говорить про себе
ювіляр. Народився Кость
Гаврилович 22 травня 1920
року в тихому містечку
Новогеоргієвськ, що ховалося
в кучерявих садочках на березі
швидкоплинного Тясмина, за
кілька кілометрів від Дніпра на
Кіровоградщині. Проте Латвія
у плині часу вже стала його
другою рідною домівкою з того
часу, коли наприкінці жовтня
сорок першого в Ірбенській
протоці, поблизу латвійського
узбережжя, він із групою бійців
потрапив до німецького полону.

Гетьман УРК Анатолій Шевченко і Голова Адміністрації Гетьмана УРК в
країнах Балтії Володимир Паламар вітають ювіляра Костя Оверченка

поезій, що ввійшли до збірок
«О, як тоді співали солов’ї»
та «Я родом звідти, де Дніпро
тече».
2007 року побачила світ
нова книга Костя Оверченка
«Латвія поетична», яка
стала помітним явищем і в
українській, і в латиській
літературах. Це багаторічна
праця – антологія перекладів

здобуття літературної премії
ім. Є. Маланюка. Ставши
лауреатом, Кость Гаврилович
її грошову частину перерахував
місцевому літоб’єднанню, щоб
підтримати молодих літераторів. Того ж року у видавничому
центрі «Світ успіху» вийшло
друком іміджеве біографічне
видання «Українського цвіту
по всьому світу», до якого

увійшли біографії дев’яноста
видатних українців діаспори,
серед яких і Кость Гаврилович
Оверченко.
Ювілейний 2010 рік розпочався для Костя Оверченка
теж зі знаменної події – під
час своєї робочої поїздки
до Єлгави, Гетьман УРК
Анатолій Шевченко на честь
90-то річного ювілею та за
плідну багаторічну працю як
громадського діяча і патріота
України, великий особистий
внесок у розвиток латвійсько-українських стосунків,
нагородив поета відзнакою
УРК — орденом «Бронзовий
козацький хрест» ІІІ ступеня.
Україна залишається для
нього вічною любов’ю і
натхненням. Усе його життя –
прагнення «зробити кращим
світ, щоб в нім було всім людям
легко жити, щоб не сльоза і
не солоний піт, а срібні роси
омивали квіти».
Багатотисячне товар и с т в а о Ук р а ї н с ь к о г о
Реєстрового Козацтва щиро
вітає Вас, Кость Гаврилович
і зичить козацького здоров’я,
невичерпного натхнення,
квітучого саду любові, добробуту, світлої долі та Божого
благословення!
Многії й благії літа!
Ганна КОСЕНКО,
власний кореспондент «УК»
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УРК за кордоном

По Токіо – у вишиванках
Представник Гетьмана УРК в Японії, генерал армії УРК Йосіхіко
Окабе зі своєю родиною взяв участь у Мегамарші у вишиванках,
що вже традиційно пройшов у столиці Японії 24 травня. Активна
підтримка України паном Окабе постійно проявляється в наданні
гуманітарної допомоги, публічної підтримки нашій державі, під
час публічних виступів і лекцій. Потомственному барону й нащадку
самураїв дуже подобається національне українське вбрання –
вишиванка. І при нагоді Окабе-сан, а цього разу вже зі своїми
маленькими дітками вийшли у вишиванках, щоб із далекого Токіо
висловити підтримку дружньому українському народові.

«Цьогоріч на токійському
марші вишиванок було
помітно більше японських
облич, – розповів Надзвичайний і Повноважний
П о с о л Ук р а ї н и в Я п о н і ї

ЗАСНОВНИК:

Ігор Харченко. – Був радий
побачити і свого колегу –
колишнього посла Японії в
Україні пана Тоічі Сакату з
дружиною, які пережили в
Києві найбільш драматичні

urk.ukraine@gmail.com

КОРПУНКТИ:
м. Київ,пр. Глушкова 40,
корп 4. оф. 245
Тел.: (044) 526-69-23
м. Івано-Франківськ
Завідувач корпункту
Богдан Кузів
Тел.: 097-595-64-68
м. Львів
Завідувач корпункту
Роман Наконечний
Тел.: (0322) 64-99-79

Йосіхіко Окабе з донькою Мако та Ігор Харченко на токійському марші

дні Революції гідності. На
моє радісне здивування посол
Саката заявив: «Немає чого
дивуватися. Було б дивно,
якби ми з дружиною не
прийшли».
Загалом Мегамарші в
вишиванках пройшли в українських містах: Києві, Харкові,
Одесі, Львові, Черкасах,
Вінниці, Дніпропетровську,
Миколаєві, Івано-Франківську,
Ужгороді, Бродах, Черняхові,
багатьох інших містах і
містечках України. До акції
також приєдналися патріоти за кордоном – в Лондоні,
Стамбулі, Токіо, Кишиневі,
інших містах світу, в яких
багато «нашого цвіту».

Учасники токійського Мегамаршу. Праворуч пан Окабе з дружиною та дітьми

Ганна КОСЕНКО,
власний кореспондент «УК»
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Іду на сцену - свій постійний храм,
І починаю пісню, як молитву
В.Крищенко
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На СХоДІ ЛИНЕ ПІСНЯ БЕРЕГИНІ
Гордість УРК

Натхненна і сповнена рішучості молода талановита співачка родом із Городенки Оксана Сливка, їздила з концертами
в зону АТО, щоб підтримати бойовий дух наших захисників українською піснею й добрим словом. Сміливості
й наполегливості їй не позичати – старший лейтенант Українського Реєстрового Козацтва, лауреат багатьох
всеукраїнських та міжнародних фестивалів, двічі переможець телевізійної програми «Караоке на майдані», диктор
та ведуча на радіо «Дзвони». Спілкування з воїнами додало наснаги і вона, повернувшись додому, організувала у
районному Палаці культури концерт, під час якого були зібрані благодійні пожертви на суму 8824,80 гривень та 500
білоруських рублів. Ці кошти Оксана, за порадою працівників соціальної служби, особисто вручила Віталію Федькову
та перевела на рахунок Івану Максимчуку на лікування. І на цьому її плани не закінчуються.

Берегиня УРК Оксана Сливка

–Як прийшла ідея виступати
в АТО, що вас надихнуло?
–Я не можу спокійно переносити події на Сході країни
і залишатись бездіяльною.
Хоча багато людей мене не
розуміють, чого я туди їхала.
Я ж думаю так: раз я співаю,
то маю співати там, де це
потрібно, співати про те, що
болить. Поїхати на Донбас я
давно планувала, але завжди,
в останній момент, рейси
відміняли, найчастіше – через
те, що не було конкретних
домовленостей або починались
активні бойові дії. Ініціатором
цієї поїздки став полковник
УРК Нестор Мартинець –
поет, автор слів багатьох моїх
пісень. Зібравшись буквально
за два дні, я поїхала з ним. Ще
з нами їхав фотограф Сергій
Гуменяк, який сам дуже хотів
служити, але його «зарубала»
медкомісія. Нас об’єднує те,
що ми разом в Українському
Реєстровому Козацтві.
–Коли ви стали козачкою,
який ваш вклад у цю воєнізовану
структуру, адже на концерті
ми стали свідками вручення
в а м о р д е н а Ук р а ї н с ь к о г о
Реєстрового Козацтва.
–Основною метою
діяльності цього об’єднання
є сприяння розбудові України
як незалежної держави. Ми
намагаємося відроджувати
й популяризувати народні
звичаї, одяг, рідну мову, щоб
люди знали і любили своє,
рідне. Це тепер особлива
увага до всього українського,
а кілька років тому так не
було. Я складаю сценарії,
навіть телевізійні проекти
створювали.
–Де саме виступали на
Сході?
–На Луганщині ми побували
на блокпостах у Лисичанську,
Сєверодонецьку, Рубіжному,
Н о в о д р у ж е в с ь к у. Б а г а т о
чого не можна розповідати з
того, що там побачили через
конфіденційність інформації.
Бувало, що нас привозили на
деякі блокпости, а ми навіть
не знали де перебуваємо і
яка бригада воює. Виступали
також у деяких школах і ліцеях.
– Як вас приймали наші
вояки?

– Га р н о с п р и й мали, приязно. Ми
спілкувалися, жартували. Правда, спочатку
мали програму з
серйозним змістом –
поет читав вірші про
Майдан, я співала
сумні пісні. Але скоро
зрозуміли, що про все
це вони знають більше,
ніж ми. Тому зовсім
змінили стратегію.
Нестор Мартинець читав
свої гуморески, а я співала
жартівливі пісні. Бійцям
хочеться більше розважального, щоб відволіктися від
тривог і фронтових турбот.
–А як вас сприймали діти?
–Діти Сходу постійно
чують постріли і вже до них
звикли. Вони дуже серйозні.
Я з ними говорила, з ними
танцювала, співала, вони так
тішились, казали, що хочуть
«таку вчительку». Багато з
них приєдналися до моїх
друзів у соцмережах, і я,
попри зайнятість, стараюсь
їм відповідати, щоб вони
мали правильне уявлення
про «западенців». У них
спаплюжене уявлення про
це. Раз приїхали до одної

в тисячу з гаком гривень
відкладають 200 на дитину, а
решту віддають на підтримку
української армії. А ось у поїзді
із Києва на Лисичанськ познайомилася із дуже приємними
жіночками, але коли зайшла

Фотограф Сергій Гуменяк (перший ліворуч), Нестор Мартинець (в центрі),
Оксана Сливка з волонетрами в одній зі шкіл Луганської області

Ще наш фотограф
організував підпис прапорів☻–
окремо для бійців, а окремо для
дітей, з номерами телефонів,
щоб наші діти з різних регіонів
спілкувалися між собою, щоб
таким чином їх об’єднувати.

мова про війну, то вони мені
кажуть, що російських військ
на Донбасі не бачили. На
їхню думку, це бандерівці
приїжджають і стріляють одні
в одних, і ще людей убивають…
Розповідаю їм про свого

Оксана Сливка разом із юними артистами та реєстровцями після сольного концерту

школи, готуємося до виступу,
розмовляємо, і раптом одна
вчителька щось там каже про
бандерівців. Я розпитала,
виявляється, що вони думають,
що назва бандерівець☻– від
слова «банда». Ба більше, у
них склався такий собі стереотип: мовляв, бандерівці їдять
дітей, убивають людей... Я
обурилася! Як же так! У двадцять першому столітті, коли
є Інтернет, коли можна все
прочитати, і бути настільки
одурманеними! Тому я на тому
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ж концерті, вийшла і першим
ділом сказала: «Добрий день,
я – зла бандерівка». Зал почав
сміятися. І тоді легенько, не
так щоб і забагато, починаю
розповідати про Степана
Бандеру і бандерівців.

–Що найбільше вразило під
час поїздки?
–Я познайомилася із
багатьма російськомовними
патріотами. Справжніми
патріотами. І була цим шокована. Взагалі, в мене трохи
упереджене ставлення до
російськомовних українців.
Виросла в патріотичній сім’ї,
мій дідусь був хорунжим УПА,
мене так виховували, але
навіть я не можу зрівнятися
з патріотами Донбасу: вони
розказували, що із зарплати

брата, який зараз на фронті:
«Залишив престижну роботу
в Києві, сім’ю – дружину та
двох маленьких дітей і пішов
воювати за рідну землю». Але
вони не сприймають ніяких
аргументів.
– То ви розповідали про рідного
брата?
–Так, Іван давно живе в
Києві, свідомий патріот, був на
Майдані від початку й до його
завершення. Я приїжджала у
вихідні туди☻– коли виступала,
коли канапки робила, а він
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був щодня – до обіду йшов на
роботу, а після – на Майдан.
Брат каже: «Діти підростуть,
будуть вчити з історії нинішні
події і спитають мене, де я був
і що робив. І що я скажу, якщо
не візьму тепер зброї до рук?»
Він правий, хоча, все одно, це
дуже важко для нашої сім’ї.
– Це ж ризик – їхати в зону
воєнних дій. Як ви наважились,
чи не страшно було?
– Насправді, були моменти,
коли було страшно, особливо
перед виїздом. І дорогою теж,
коли поспілкувалась із тими
жіночками. Перед виходом із
потяга подумала: «Боже, куди
я приїхала?». Але коли ми
зустрілися із нашими вояками,
коли я глянула в їхні очі, то весь
страх пропав! Я не можу передати, які в них очі. Вони бачили
найгірше – смерть. І я старалася зробити все можливе,
щоб тих хлопців підтримати.
Співала різних пісень і казала
їм: «Повертайтесь живими
додому! Ми вас чекаємо!».
Говорила так, як до свого брата.
Їх уразила пісня про тата, а
коли я заспівала про дитинство і побачила, що в одного із
бійців, старшого чоловіка, тече
сльоза, розчулилася! Хлопці
підходили й просили, щоб ми
їм передали фото й відео, вони
були здивовані, вражені.
–На блокпостах перевіряють?
–Треба мати паспорт, і
контроль повний. На деяких
блокпостах мені доводилось
співати, бо не вірили, що
приїхали з концертом. Була,
наприклад, така ситуація.
Ми поверталися вночі з
останнього концерту, який
затягнувся, бо хлопці нас
довго не відпускали. Головною
дорогою не могли їхати, бо там
підірваний міст, а коли подалися об’їзною, то заблукали
й потрапили на заміноване
поле. Це був найстрашніший
момент нашої подорожі, але,
дякуючи Богу, все минулося.
– Чи плануєте ще їхати на
Схід найближчим часом?
– Як тільки здам кандидатський мінімум (Оксана
навчається в аспірантурі
при кафедрі дизайну й
теорії мистецтв Інституту
мистецтв Прикарпатського
національного університету☻–
Авт.) – одразу поїду. Мене
запросили дати концерт улітку,
на відкритих майданчиках для
тамтешніх мешканців. Хочу
щоб там лунала українська
пісня, українське слово.
Ольга КОВАЛІВ,
журналіст
Івано-Франківська область
Фото Сергія Гуменяка
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